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 لطالما ارتبط تاريخ االقتصاد المصري بقصته مع الديون، خاصًة الخارجية منها. فمنذ القرن التاسع عشر، كـان االقتـرا 

الخارجي أحد الموارد الرئيسية التي استخدمت من أجل أغرا  استهداف النمـو االقتصـادي، بالـذاي فـي التتـراي التـي 

انختضت فيها تكاليف اإلقرا  بتعل توفر السيولة فـي االقتصـاد العـالمي. لكـن عـادع مـا عـادي تلـ  الـديون لتضـر  

، إحـدامما حقبـة الخـديوي إسـماعيل ومـا بعـدما فـي القـرن االقتصاد في مقتل، كما كان الحال في حلقتين مـن تاريخنـا

التاسع عشر، وثانيها في حقبة أنور الساداي وما بعدما، وكلتامما مما كان له تبعاي مائلة، ليس فقط على المستوى 

ثانية االقتصادي، وإنما أيضًا على المستوى السياسي، فواحدع منهما اقترنت باالحتالل العسكري البريطاني لمصر، وال

ارتبط الخروج منها بمشاركة مصر في حر  الكويت في أوائل التسعينياي وفي ترتيباي مؤتمر مدريد والعودع لصندوق 

 . 1977النقد بعد سنواي من االنقطاع بتعل انتتاضة يناير 

 

تـز الـدين وما مو االقتصاد المصري يدخل أو يوش  مرع أخرى على الدخول في أزمـة ديـون محليـة وخارجيـة، بعـد أن ق

مـن النـاتا المحلـي. صـحي  أن  %100العام في لحظـة مـن لحظـاي العقـد الثـاني مـن االتيـة الثالثـة ليت ـاوز سـقف الــ 

االعتماد المتزايد على االستدانة مذه المرع ي يء بتكاليف عالية ومو ما يزيد اامر سوءًا، إال أنه يتسم بنتس العالقة 

قتصادي جـالل أمـين فـي الحلقتـين السـابقتين، وبـالتركيز علـى اسـتثماراي البنيـة المنقطعة مع التنمية، كما رصدما اال

 ااساسية بالتزامن مع إمدار بالغ وإغتال العتباراي التنمية والمساواع. 

 

وتزيد أممية مذه الدراسة التتصيلية الرصينة التي ترصد عالقة مصر بصندوق النقد الدولي، وكيـل الـدائنين الـدوليين، 

اد تنهي البرناما االقتصادي المصاحب لقر  مو ااكبـر فـي تـاريخ مصـر بالـذاي إ ا مـو وضـع فـي إ ـار حزمـة ومصر تك

الديون التي صاحبته. مذه دراسـة ال تكتتـي بتمحـيث رثـار مـذه الموجـة مـن االقتـرا  المقترنـة ببرنـاما تقشـتي علـى 

ذا البرناما النيوليبرالي التقشتي في تحقيق أمدافه التقراء وتوزيع الدخل والتنمية، وإنما أيًضا تنظر في مدى ن اح م

 مو نتسه، أي ضبط مالية الدولة وتقليث الع ز في الموازنة ودفع النمو في الناتا المحلي اإلجمالي. 

 

ومما يزيد من أممية مذه الدراسة أيًضا أنها بارتكازما على رصد ومقارناي تاريخية حصيتة بمحطاي مصـر السـابقة مـع 

تكشف زيف العديد من المقوالي التي يروجها كـل  مـن الحكومـة والصـندوق، مـن أن البرنـاما ااخيـر مصـا   الصندوق،

ومتصل على الوضعية الخاصة لالقتصاد المصري في السنواي ااخيرع، إ  تكشف المقارناي التشابه المركـزي بـين مـا 

ياساي لها  ـابع تقشـتي تـرتبط بتعـويم العملـة سمي ببراما "اإلصالح" وقتها وبين ما يسمى بـ"اإلصالح" اآلن من س

 المحلية ورفع أسعار التائدع وضمان أرباح الدائنين في الداخل والخارج. 

 

وتقف مذه السياساي أمام اختبار الوقائع والمؤشراي والتحوالي م ردع تمامًا من قدسية كونها إجراءاي فنية محايدع، 

االقتصاد المريض. فمن ناحية تصـف الحكومـة البرنـاما ب نـه يتسـم بالقسـوع، لها حيادية العملية ال راحية إلنقا  صحة 

ويشيد الصندوق بتحمل فقراء المصريين، لكن حمل مذه السياساي في الحقيقة ليس موزًعا بالتساوي بين المصـريين 

ن والطبقـاي ب ي حـال مـن ااحـوال، حيـف يـدفع ثمنـه فقـراء المصـريين والطبقـة العاملـة وشـرائ  واسـعة مـن المهنيـي

الوسطى. بينما في الوقت نتسه يستتيد منها بشكل مباشر القطاع المالي وحتى فئاي من القطاع العائلي قادرع على 

 إقرا  الدولة، نامي  عن المستثمرين الدوليين في أوراق الدين. 
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، مـع زيـادع اعتمـاد كما تكشف الدراسة أيًضا فشل مذه السياساي حتـى فـي تقلـيث اعتمـاد االقتصـاد علـى االقتـرا 

تمويل الدولة على المزيد من االقترا  والزيادع المخيتة اقساط وفوائد الديون لتبتلع نسبة متزايدع كبيرع من الموارد 

المخصصة لإلنتاق العام. ومو فشل يثبـت مـرع أخـرى خطـ  المقولـة التـي تـدعي أنـه ال بـديل لهـذه اإلجـراءاي ولتـدخل 

ته المعادية  بقيا اغلبية المصريين والمناقضة عملًيا الحتياجاي المصريين وضروراي وشهادع الصندوق وحزمة سياسا

التنمية التي لن تتحقق إال بإعادع توزيع الدخل والثروع. مذه سياساي مصممة بعناية لخدمـة مصـال  محـددع دون أي 

لهـا ترتكـز علـى مصـال  أوسـع شـرائ   اعتبار لحياع ماليين المصريين، وليست قـدرًا وال حتميـة فنيـة لهـا، وصـياغة بـدائل

 المنت ين مي فر  عين، تخطو بنا مذه الدراسة خطوع في ات امه.  
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صــادي تحــت رعايــة أبــرز مؤسسـتين دوليتــين فــي عــالم التمويــل بــدأي مصــر فــي تطبيــق برنـاما اقت ،م1991عــام  فـي

 ،، صندوق النقد والبن  الدوليين، وكان الهدف من البرناما مو مساندع االقتصاد للخروج مـن أزمتـه الماليـةواالستدانة

 . وال يحتاج للمساعدع مرع أخرى ،مد على نتسهتطبيق إصالحاي تساعد االقتصاد على أن يعت ،وفي نتس الوقت

 

كانـت منـام محـاوالي عـدع لوضـع مصـر علـى مسـار سياسـاي التحـرر االقتصـادي، ضـمن مسـاعي تلـ   ،قبل مـذا التـاريخ

المؤسستين لتشكيل بلدان العالم الثالف وفق رؤيتهما االقتصادية، لكن البداية ال ـادع فـي اتبـاع سياسـاي مؤسسـاي 

 . ية كانت في العقد ااخير من القرن الماضيالتمويل الدول

 
 

 
 

أنه بالرغم من اتباع مصر للسياساي المعروفة بالتثبيت والتكيف الهيكلي وإشـادع صـندوق النقـد بـالتحوالي  ،المدمش

 .التي جري في االقتصاد المصري خالل التسعيناي وبداية االتية، دخلت البالد في أزمـة ماليـة خـالل السـنواي ااخيـرع

لت نــب اازمــاي  ، علــى ت ميــل االقتصــادوكونهــا قــادرع فعــاًل  ، مــن أن تعيــد النظــر فــي  بيعــة إصــالحاي الصــندوقوبــداًل 

 . في الل وء لمؤسساي التمويل الدوليةمو  واالستدانة، رأي م ددا أن الحل  

 

ـــدأ، م (2015 – 2014)وفـــي العـــام المـــالي  ـــة-ظهـــر ت يب ـــ -فـــي السياســـاي المالي ـــاما اإلصـــالح  رفمالمـــ  مـــا ع  ببرن

بقيمــة مليــار دوالر،  ،ا لــدعم مــذه السياســايا موجًهــقــدم البنــ  الــدولي لمصــر قرًضــ ،2015وفــي ديســمبر  .االقتصــادي

إ  أن المؤسسة الدولية عادع ما كانت تدعم مشـروعاي بعينهـا ولـيس  ،ومي واقعة نادرع في تاريخ عالقة مصر بالبن 

لـدعم  2مليـار دوالر، 12ا أكثر ضخامة من صندوق النقد الدولي، بقيمة ن قرًض كا ،2016ثم في نوفمبر  1.سياساي عامة

 .نتس السياساي

                                                
1 World Bank Signs US$1 Billion Development Finance to Support Economic Reforms in Egypt- press release - 2015  

https://goo.gl/hNAw3p 

2 IMF Executive Board Approves US$12 billion Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility for Egypt - press release – 2016 

 https://goo.gl/fgoQvg 

https://goo.gl/hNAw3p
https://goo.gl/fgoQvg
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مليــار دوالر، بــين  21ن ضــمن حزمــة تمــويالي دوليــة اســتهدفتها الــبالد فــي مــذه التتــرع بقيمــة ان الســابقاالقرضــ اوكانــ

ســبقتها تمــويالي مــن الخلــيا  تمــويالي مــن مؤسســاي دوليــة وأخــرى مــن  روحــاي للســنداي فــي ااســواق الخارجيــة،

 3. مليار دوالر 25بقيمة  ،2013يونيو  30لمساندع الوضع بعد 

 

لة كانت تضغط في مسار تطبيق نتس التوصياي التي يوصـي بهـا البنـ  والصـندوق، سـواء بشـكل و  م  أغلب ال هاي الم  

ن شعورمم بالطم نينة ت اه مصر إ ا صري  من ال هاي المؤسسية أو من خالل تعبير المستثمرين ااجانب في الديون ع

 .ما وصلت التتاق مع صندوق النقد

 

مـو مسـاعدع الـبالد علـى تطبيـق ، "اإلصـالحية"وكان المبرر المعلن للعودع إلى مؤسسـاي التمويـل الدوليـة وتوصـياتها 

 راسـة مـو أن مصـرتـه مـن خـالل مـذه الدلكن مـا سـنحاول أن نثب. إجراءاي اقتصادية تضمن لها استدامة الوضع التمويلي

 ةا نتس السياساي التي  بقتها في التسعيناي، وتستعين بنتس الدواء الذي تسـبب قبـل مـا يقـر  مـن ثالثـتكرر تقريبً 

 . عقود على إصابتها بمر  اازمة المالية

 

ت تـدور فـي طبق إجراءاي إصالحية ولكنها، وعلـى مـدار العقـود الماضـية، كانـمو أن البالد ال ت   ،والواقع من وجهة نظرنا

والمسـار الـذي كنـا . بينمـا يتضـرر منهـا الماليـين مـن المـوا نين ،دوائر مترغـة مـن االسـتدانة يسـتتيد منهـا ت ـار الـديون

 .ننطلق فيه بشكل متقدم مو مسار التحرر االقتصادي وتخلي الدولة عن مسئوليتها االجتماعية

 

لي، علينـا أن ننظـر آلثـار البرنـاما السـابق الـذي ال يختلـف الحـا" البرنـاما اإلصـالحي"قبل أن ننطلـق فـي  موحاتنـا بشـ ن 

مـل عـالا  ،ن من تدفقاي االستثماراي ااجنبية المباشـرع؟مل حس   ،ا عنه، مل سامم في تحسين قدراتنا اإلنتاجية؟كثيرً 

 ؟ االستدانة تتاقمتالخارجية أم أن واامم مل قلل من اعتمادنا على الديون  ،ا ؟ا مزمنً ا ت اريً المشكالي التي تنتا ع زً 

 

، م( 2015-2014)منـذ انطالقهـا فـي  ااخيـرع" السياسـاي اإلصـالحية"لتقيـيم رثـار  -ال بـ   بهـا-ا فترع زمنية ولدينا أيًض 

  ال؟.في التقرع السابقة أم  إليهانت من المؤشراي التي أشرنا ومل حس  

 

ا أو فإجراءاي التقشف المالي في حد  اتها ليست خيرً  ،"السياساي اإلصالحية"مو رصد اآلثار االجتماعية لهذه  ،واامم

لكـي تعـزز مـن قـدراي االقتصـاد  ،الحكومة تزعم أنها تطبق إجراءاي قاسية .ا، ولكن الحكم عليها يتحدد وفق نتائ هاشرً 

ــدعم لمســتحقيه، فهــل حقــا تصــو  الحكومــة عقــدً  ــه ال ــد توجي ــة والتشــغيلية، ولكــي تعي ــاإلنتاجي ــدً ا اجتماعًي  ا فــيا جدي

 ؟التترعالرامنة

لكــي تصــل إلــى المؤشــراي الماليــة الكليــة التــي ترضــي ، "سياســًيا"أم أنهــا تكتتــي باالقتطــاع مــن النتقــاي ااقــل كلتــة 

 مؤسساي التمويل الدولية؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 //:goo.gl/gtrxaZhttps - 2016 -أصواي مصرية  -عبد القادر رمضان  -مل تن   أموال صندوق النقد في إصالح االقتصاد أم تلقى مصير مساعداي الخليا؟   3

goo.gl/gtrxaZhttps:/


 المركز المصري للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

7 

 

 

 ت ربة التسعيناي ــــــــــــ 
ناي صــادمة للمـــوا نين كانــت محــاوالي صــندوق النقــد لــدفع مصــر صـــو  سياســاي التحــرر االقتصــادي فــي الســبعي

كـرد فعـل علـى تقلـيث  م،1977ولقطاعاي من المسئولين لـدى الدولـة أيضـا، وكمـا مـو معـروف فقـد نشـبت انتتاضـة 

 –االقتصـــادي )كـــان  لـــ  أول تعبيـــر للقطـــاع ااكبـــر مـــن المـــوا نين عـــن رأيهـــم فـــي النمـــو ج  ،رخـــر الـــدعم، أو بمعنـــًى 

 .ال ديد لمؤسساي التمويل الدولية (االجتماعي

 

نشـهد لل مـامير المصـرية أنهـا كسـري فـي انتتاضـتها حـدع اله ـوم الخـارجي : "1977عن تـداعياي  4ويقول عادل حسين

فبـدال مــن زيــارع المســؤلين المصــريين لــدول .. وأربكـت بعــض الترتيبــاي التــي كانــت معـدع للتنتيــذ بعــد إجــراءاي الموازنــة

وبالنسبة للصندوق أبرق ويتيتن، رئيس م لس المـديرين، .. قامرعأسرع مسئولو الخليا إلى زيارع ال ،الخليا ثم واشنطن

 5."بموافقته على تراجع الحكومة عن بعض اإلجراءاي

 

ب علهــم يتعــاملون بقــدر كبيــر مــن التــردد مــع مطالــب  ،أثــر علــى صــناع القــرار فــي مصــر 1977وربمــا كــان لصــدمة ينــاير 

عقدي مصر أكثر مـن  ،الثاني من السبعيناي وبداية الثمانينايأنه خالل النصف  6حيف يروي جودع عبد الخالق ؛الصندوق

للتتــرع مــن ( االســم الــدارج لبــراما الصــندوق” )التثبيــت“اتتــاق مــع الصــندوق لكنهــا لــم تــتمم تنتيــذ شــرو ه،إ  أن حــزم 

 .لم يتم تنتيذما بالكامل ،1981-1979وللتترع 1978  -1977

 

وإبعــاد كــابو  تكــرار  ،فــي مصــر علــى ت نــب شـروط الصــندوق لتتــرعوكانـت منــام عوامــل خارجيــة ســاعدي صـناع القــرار 

 1979أن مصـر تمتعـت فـي تلـ  التتـرع بتـدفقاي رأسـمالية ضـخمة تلقتهـا بعـد  "عبد الخـالق"حيف يشرح  ؛انتتاضة يناير

كمـا تعـزز موقـف مصـر بتضـل . ساعدتها على تغطية الع ـز فـي الحسـا  ال ـاري بـدون الحاجـة إلـى دعـم مـن الصـندوق

 ."ا ت اه التثبيتا انتقائيً اتبعت مصر أسلوبً " ،ونتي ة لذل ، 1980-1979تزع الثانية في أسعار البترول العالمية خالل الق

، حيـف تزامنـت خـالل تلـ  السـنواي رجـال "عبـد الخـالق"كما يضيف ،  1985-1984إال أن الموقف تغير بشكل جذري في 

باإلضــافة إلــى مـذا فقــد تراجعــت ". ي الرأسـمالية  ويلــة ااجـلاسـتحقاق ديــون قديمـة علــى الــبالد مـع تقلــث التــدفقا

كـان مقـدرا أن يحـدب مبو ـا كبيـر فـي حصـيلة النقـد  1986-1985أسعار البترول ف  ع ومبطت بنسبة كبيرع، وفي عام 

ـدي علـى أساسـها حزمـة التثبيـت فـي الثماني.. ااجنبي نظرا لتدمور موقف البترول عع نـاي كانت تلـ  مـي الخلتيـة التـي أ 

م االتتاق الرسمي بش نها في مايو  برع  ."بعد فترع  ويلة من المتاوضاي 1987والتي أ 

 

خطـواي اإلصـالح االقتصـادي شـابها التـردد والـبطء “ان  ،ا، وانتقـد الصـندوق مصـر رنـذاملم يـتم أيًضـ 1987لكن اتتاق 

الخارجيـة وعـدم كتايـة المـوارد ااجنبيـة،  ولكن مع تتاقم الوضع المالي في البالد، في ظل ارتتـاع المديونيـة”. الشديد

 .ستحول بمقتضاه وجهة االقتصاد المصري صو  قبلة الصندوق ،انتهت مرحلة التردد ودخلت البالد في اتتاق

 

أبرمــت مصــر اتتــاقين مــع كــل مــن صــندوق النقــد  1989بعــد سلســلة مــن المتاوضــاي المطولــة  التــي بــدأي فــي عــام “

ولكن، رغم .. ، واللذين كانا امتدادا للسياساي التي تم اتباعها منذ منتصف السبعيناي1991الدولي والبن  الدولي في 

مذا التشابه، فإنه يبدو أنها كانت أبعد مدى من ناحية إعادع تشكيل النسيا المؤسسي لالقتصاد المصري ليصـب  بحـق 

 7”.اقتصاد تشيع فيه المشروعاي الخاصة وموجها نحو السوق

 

د ثـالب سـنواي مـن التتـاو ، واحتـوى البرنـاما المتتـق عليـه إجـراءاي تحقـق االسـتقرار لالقتصـاد بعـ 1991جاء اتتـاق 

 . الكلي مع إصالحاي ميكلية بعيدع المدى

                                                
 صحتي ومتكر سياسي  4

 .1982 -دار المستقبل العربي  -قالل إلى التبعية االقتصاد المصري من االست -عادل حسين  5

 .2004الم لس القومي للترجمة  -التثبيت والتكيف الهيكلي  إصالح أم إمدار للتصنيع  -( اقتصادي مصري ) جودع عبد الخالق  6

 .2017(. السيسي ت ربة الساداي ومبارم مع صندوق النقد ؟ مل يكرر ) عر  كتا  جودع عبد الخالق مقتبس من مقال نشره مؤلف البحف في موقع بااحمر تحت عنوان   7
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ولكن تـم مـن  مصـر أيضـا قرًضـا مـن  (stand-by agreement)على قر  الصندوق " اإلصالحي"لم يقتصر دعم البرناما 

 .ب انب إلغاءاي للديون من نادي باريس ورخرين(  structural adjustment loan) البن  الدولي 

 

مليـار دوالر، و لـ  فـي  27وتحت االتتـاق ال ديـد، أصـب  فـي إمكـان مصـر إسـقاط أو إعـادع ميكلـةو آلجـال ديـون بقيمـة 

 .بلًدا دائًنا لمصر في نادي باريس 17أعقا  تتاو  مع 

 

ن القر  ال ديد، تعهًدا بتحرير االقتصاد من سياساي االقتصـاد واشتمل خطا  النوايا الذي قدمته مصر للصندوق بش 

وتختيض ع ز الموازنة عبر تقليث في اإلنتاق العـام، وخصخصـة بعـض المنشـلي العامـة، وزيـادع تدري يـة فـي  ،الموجه

إجراءاي  أسعار الطاقة، لكي تقتر  من المستوياي العالمية، مع رفع القيود التسعيرية على عدد من المنت اي وتيسير

 8.تنظيم سوق العمل الخاصة بالقطاع الخاص

 

وضعت السياسة المالية ال ديدع لمصر، تحت وصـاية صـندوق النقـد، مسـتهدفاي لتختـيض ع ـز الموازنـة بشـكل قـوي 

وعنــدما ننظــر إلــى .. 1996-1995فــي  %1.5إلــى  1991-1990مــن النــاتا المحلــي اإلجمــالي فــي  %22للغايــة، مــن نحــو 

لع مذه اامداف ا  من سيتحمل فاتورع تختيض مذا الع ز؟: لطموحة يقتز إلى أ ماننا سؤال م 

 

من  الناحية النسبية، تتحمل إيـراداي الحكومـة المركزيـة، مـن غيـر الضـرائب، “يقول جودع عبد الخالق في مذا الصدد إنه 

وقد كانت الزيـادع فـي . ةمعظم عبء التعديل المستهدف، وبصتة خاصة عن  ريق رفع ااسعار، وأممها أسعار الطاق

الضرائب بصتة رئيسية عن  ريق االعتمـاد بشـكل أكبـر علـى الضـرائب غيـر المباشـرع مثـل ضـريبة شـاملة علـى المبيعـاي 

 ”.وزيادع ضرائب الدمغة وما إلى  ل 

 

عمـم، مثـل الوقـود، وزيـادع ضـرائب  أي أننا أمام مزيا من السياساي بين زيـادع أسـعار السـلع التـي كانـت تـدعم بشـكل م 

 .االستهالم التي تصيب القطاع ااوسع من الموا نين

 

لكن مصر لم تطبق كافة توصياي الصندوق في مذه التترع كما سنشرح بشـكل متصـل فـي التقـراي التاليـة، ومـن أبـرز 

االخــتالف فــي الــرؤى فــي مــذا الوقــت كــان مــا يتعلــق بتعــويم العملــة المحليــة، فقــد اســتهلت مصــر عقــد التســعيناي 

 1991.9جنيه في  3.14جنيه ثم إلى  1.5إلى  1990ضاي متوالية لل نيه، حيف وصل سعر العملة ااميركية في بتختي

،  لب الصندوق تعويم ال نيه م دًدا، لتنشيط الصادراي 1993بعد بدء برناما اإلصالح االقتصادي الثاني في سبتمبر و

بالتبعية السعر النهائي للسلع المنت ة في البلـد صـاحب فالمعروف أن تختيض قيمة العملة المحلية يختض ) المصرية 

 (. العملة عند بيعها في ااسواق الخارجية ومو ما ي عل صادراي مذا البلد أكثر جا بية للمستهلكين ااجانب 

 

وعارضـــت الحكومـــة مـــذه الخطـــوع انهـــا رأي أن التعـــويم ســـيزيد مـــن تكلتـــة الســـلع الرأســـمالية المســـتوردع والســـلع 

 .، ومو ما سيزيد من ضغوط التضخم ويثبط االستثمارالوسيطة

 

وقدمت الحكومة في  ل  الوقت حزمة بديلة من السياساي تتعلق بتش يع الصادراي عبر تختيض تكاليف المصدرين، 

 10.ولكن الخالف حول التعويم أخر من تطبيق اتتاق تختيض الديون المبرم مع نادي باريس

 

اي الصـندوق بشـ ن تحريـر أسـعار السـلع ااساسـية، بـالرغم مـن عملهـا بـدأ  فـي تلـ  لم تلتزم مصر أيضا بتطبيق توصـي

 . التترع على ضغط نتقاي الدعم

                                                
8 Stand-by agreements end on a high note - Shaimaa Labib - Al-Ahram Weekly - 31 Dec. 1998 - 6 Jan. 1999 Issue No.410 . 

https://goo.gl/Ymkow8 

9 Timeline: The Egyptian Pound Over the Last Five Decades - Mahmoud Negm - Aswat Masrya - 2016  https://goo.gl/LZxfdx 

10Ahram Weekly-Al -Labib   

https://goo.gl/Ymkow8
https://goo.gl/LZxfdx
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فقــد شــهد النصــف ااول مــن  التســعيناي العديــد مــن اإلجــراءاي  شــملت زيــاداي فــي أســعار الخبــز والــدقيق والســ ائر 

الكهرباء، ورفع القيود السعرية والتسويقية عن المنت ـاي وتختيض الدعم على الشاي، وزيادع أسعار المواد البترولية و

ــة ــدعم عــن بقيــة المــدخالي الزراعي ولكــن مصــر لــم تصــل . الزراعيــة وتختــيض الــدعم عــن االســمدع والمبيــداي ورفــع ال

 11. 1995لمستهدفاي الصندوق في م ال أسعار الكهرباء والمواد البترولية في 

 

صادي المصري فـي م ملـه يسـير علـى مسـاره المتضـل مـن التوجهـاي السياسـية. إال أن الصندوق كان يرى ااداء االقت

 : قال الصندوق في بيان  1996وفي 

 

، ن حـت مصـر فـي تنتيـذ تـدابير واسـعة النطـاق لتحقيـق اسـتقرار االقتصـاد الكلـي واإلصـالح الهيكلـي  1991منذ عـام " 

التتـرع ، تـم إحـراز تقـدم فـي تعزيـز الماليـة العامـة وخلـق خالل مذه . مدعومة بائتمانين متتاليين لصندوق النقد الدولي

 4وقـد تسـارع نمـو النـاتا المحلـي اإلجمـالي الحقيقـي إلـى أكثـر مـن . اقتصاد أكثر المركزية ، موجه نحو السوق ومتتوح

فــي  7، فــي حــين انختــض معــدل التضــخم إلــى  1991/1992مــن الركــود االفتراضــي فــي  1995/1996فــي المائــة فــي 

ظــل الرصــيد اإلجمــالي لميــزان المــدفوعاي يحقــق فــائض، ممــا أدى إلــى تــراكم كبيــر . فــي المائــة 21مــن أكثــر مــن المائــة 

مــع اقتــرا  خــارجي محــدود (. شــهرًا مــن الــوارداي 17االحتيا يــاي تعــادل حاليــًا حــوالي )لصــافي االحتيا يــاي الدوليــة 

فـي  ٪47رجي إلـى النـاتا المحلـي اإلجمـالي إلـى وتختيف إضافي للـديون مـن نـادي بـاريس ، انختضـت نسـبة الـدين الخـا

مــن الحســا   ٪11، وانختضــت نســبة خدمــة الــدين إلــى حــوالي  1991/1992فــي  ٪75مــن حــوالي  1996منتصــف عــام 

 ."1991/92في  ٪14من ( باستثناء التحويالي الرسمية( ) current account receipts)ال اري 

 

، فهـي ال تنكـر أن المـوازين الخارجيـة لمصـر تحسـنت "اإلصـالحاي"ائا مـذه تعـر  لنـا صـورع أخـرى لنتـ 12لكن كريمة كـريم

 .13تحت السياساي المالية والنقدية التي أوصى بها الصندوق، لكن مذه السياساي كان لها انعكاساي أخرى

ا تعـر  سـعر الصـرف لتختيضـاي سـابقة علـى برنـاما التسـعيناي، ولكـن ال ديـد تحـت برنـامفقـد  ،وبشكل أكثر تتصـياًل 

اإلصالح الهيكلي مو توحيد سعر الصرف مع تختيضه، وساممت السياسة النقدية التشددية للصندوق في رفع فائـدع 

لكـب   ،والتـي  بقـت بـالتزامن مـع سياسـاي تقشـتية 1992فـي  %17.1إلـى  1990في العـام المـالي  %12الودائع من 

 .الع ز المالي

 

على الموازين الرأسـمالية وال اريـة، وزاد االسـتثمار  اي ابيً ا إثرً أكان لهم  ،التعويم والسياسة المالية والنقدية المتشددع

 ــاري تحــول مــن والميــزان ال ،1994فــي  520.2إلــى  1991مليــون دوالر فــي العــام المــالي  135.6ااجنبــي المباشــر مــن 

 .1993-1992مليار دوالر في  4.5الى فائض بـ  1989الع ز في 

 

علــى  %11.3و 6.2عنــد  1991علــى ودائــع الــدوالر واالســترليني لعــام أو أقــل خــالل يونيــو  وبينمــا كــان متوســط التائــدع

ا لرؤو  اامـوال مذا الترق الكبير في التائدع كان عنصر جا بً  ،%16 ،كان متوسط التائدع على الودائع بال نيه ،التوالي

 .ااجنبية بطبيعة الحال

 

ويم والتارق الكبير بين أسعار التائدع المحلية والدولية سي ذ  رؤو  ان على أن التعم  كان منام رع  ،وفي مذا السياق

  االســتثماراي الخاصــة التــي تــم تشــ يعها عبــر السياســاي التحرريــة تراجــع عوع ويحتــز الصــادراي، وكــذل  ســت   ،اامــوال

مصـر فـي تلـ  االستثماراي الحكومية تحت سياساي التقشف، نامي  عـن اإلجـراءاي االسـتثنائية التـي اسـتتادي منهـا 

 .التترع والمتعلقة بإعادع ميكلة الديون

                                                
11 Karima Korayem - Egypts economic reform and structural adjustment - ECES - 1997. 
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13 Karima Korayem - Egypts economic reform and structural adjustment - ECES - 1997.. 
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فــي تحســين ميكــل الصــادراي المصــرية، إ  أن نســبة الصــادراي مــن  ( 1991و  1987فــي ) وســاممت إجــراءاي التعــويم 

 . 1994في العام المالي  %57.1إلى  1986في العام المالي  %72.2السلع الخام انختضت من 

 

مليـــــــار دوالر فـــــــي العـــــــام  3.8 فـــــــي بدايـــــــة التســـــــعينياي، مـــــــن انختضـــــــت رايلكـــــــن القيمـــــــة اإلجماليـــــــة للصـــــــاد

و ات هـــت للتراجـــع خـــالل الســـنواي التاليـــة حتـــى العـــام  1992 دوالر فـــي العـــام المـــالي مليـــار 3.6  إلـــى 1991 المـــالي

 .1994 المالي

 

مين فــي أعقــا  تعــويم ظــل الميــزان الت ــاري لمصــر فــي منطقــة الع ــز، وإن كــان انختــض لعــا ،حصــلة النهائيــةو فــي الم  

 . %7.4بمتوسط  سنوي (  1995-1993) لكنه عاد للزيادع بين (  1992و 1991في ااعوام المالية )  1991

 

، حيـف ع ـزي االسـتثماراي الخاصـة 1993في  %17إلى  1991في  %20.4وتراجعت نسبة االستثمار للناتا المحلي من 

 .اي الصندوقعن تعويض انختا  االستثماراي العامة تحت سياس

 

خراي المحليــة علــى إيــداع الصــندوق التــي ســاممت فــي زيــادع التائــدع أصــحا  المــد   سياســاي   تتــر  أن تشــ ع  وكــان ي  

 .أموالهم في البنوم، ومن ثم تصب  السيولة متاحة بشكل أكبر لتمويل االستثمار

 

لكن سياساي الصندوق ساممت أيضا في غالء المعيشة على الموا نين كما بيننا، ومن ثم أصب  االدخار أكثـر صـعوبة، 

ـــــــــين ـــــــــار ب ـــــــــريم فـــــــــإن معـــــــــدالي االدخ ـــــــــين ك ـــــــــان متوســـــــــطها 1991 و1989 وكمـــــــــا تب ـــــــــاتا  %9.1 ك مـــــــــن الن

مـن  5.9و 5.4، وانختضـت معـدالي االدخـار إلـى %12.8أي أن ف وع االدخار لالستثمار   ،%21.9 المحلية واالستثماراي

 . بالرغم من زيادع التائدع 1994و1993الناتا في 

 

ــدخول  ــة باالســتعانة ب ــد مــن إجراءاتهــا حــل اازمــة المالي لقــد اســتهدفت سياســاي الصــندوق بشــكل فعلــي فــي العدي

سـمية لنمـو ااجـور الحكوميـة والـدعم واالسـتثماراي الحكوميـة، الموا نين، فقد أوصى الصندوق بتختـيض القيمـة اإل

تـنختض قيمـة موازنـة ااجـور  ،1993وفـي  ،%16.4ة نسب 1992وأوصى أن  اليت اوز نمو ميزانية ااجور الحكومية  في 

فهنـام قطاعـاي مـن  ،1993لكـن الحكومـة لـم تلتـزم بمسـتهدفاي  ،1992، وتحقق الهدف فعليا فـي %15الحقيقية بـ 

 ،1987حيـف قـدر البنـ  الـدولي أن القيمـة الحقيقيـة ليجـور فـي الحكومـة بمصـر فـي  ؛العمالة كانـت مسـتنزفة بالتعـل

 .م1973ف قيمتها في كانت تقريبا نص

 

النـاتا مـن  %1ا لــ ليصـب  مسـاويً  ،1992و  1991ا تختيضـه بــ مليـار جنيـه  بـين كـان مطروًحـ ،سـتهدفاي الـدعمأما عـن م   

النـاتا فـي مـن النـاتا ، لكـن تـم تختـيض نسـبته مـن  %6.3ليمثـل  ،%30وفعليا زاد الـدعم . ومذا الهدف لم يتحقق أيًضا

 . م1995في  %1.9لى السنواي الالحقة لتصل إ

 

وصـية بالتوسـع فـي ضـرائب كما أثري سياساي الصندوق علـى القيمـة الحقيقيـة لـدخول ومكتسـباي المـوا نين عبـر الت

، ت ــاوزي مصــر اي قــانون ضــرائب المبيعــاي، وتحــت مــذه السياســاييودشــنت مصــر فــي مطلــع التســعين االســتهالم.

 .مداف تختيض ع ز الموازنة المطروحة من الصندوقأ

 

إلـى أنـه فـي الوقـت الـذي سـاممت فيـه سياسـاي الصـندوق فـي تقييـد الضـغوط التضـخمية النات ـة عـن  "كريم"ير وتش

التضـخمية النات ـة عـن ارتتـاع التكلتـة، وفـي الوقـت الـذي يـزعم فيـه الـبعض أنهـا سـتكون  الطلب، فقد أحيت الضـغوط  

لها رثـار ممتـدع علـى ااسـعار، إ  يتطلـب  ،دع التائدعحيف أن إجراءاي مثل تعويم العملة وزيا ا؛فهذا ليس صحيحً   ،اواحدً 

 زيادع أسعار الوقود المحلية، ناميـ  عـن اآلثـار غيـر المباشـرع لزيـادع تكـاليف اإلنتـاج علـى أسـعار المنت ـاي التعويم مثاًل 

 .مع سعي المنت ين للحتاظ على موامش أرباحهم ،النهائية
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والع ز المتتاقم فـي موازيننـا مـع العـالم، وسـيطري  ،يون الخارجيةأن سياساي الصندوق عال ت مشكلة الد ،المحصلة

ومـذا مــا يظهـر فــي تتبـع نســبة  ،ا إلــى قـدراتنا اإلنتاجيــةا علـى الع ــز المـالي الــذي نعـاني منــه، لكنهـا لــم تضـف كثيـرً أيًضـ

 .ايياالستثمار للناتا المحلي في مصر خالل سنواي التسعين
 

 
 

أنه لم يحقق  ترع، بل إنه كـان أسـوأ مـن مثيلـه فـي ، ايياجنبي المباشر خالل التسعينويظهر من تتبع أداء االستثمار ا

 .اي، بالنظر لنسبة صافي تدفقاته من الناتا اإلجمالييالثمانين

 

 
 

مما كان يحـد  ،قدراي الموا نين على االدخار واالستهالمعلى كما أن الطابع التقشتي لسياساي الصندوق كان له أثر 

 .على النمو االقتصاديمن قدرتنا 
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ــة  ــامي)ومــن خــالل الرســوم التالي ــاي الحســا  الخت كيــف افتقــري ، ينـبــن  ـس( المعتمــدع علــى حســاباي الباحــف مــن بيان

وكيــف ظلــت الحكومــة تعتمــد علــى إجــراءاي ال  ، باإلصــالح االقتصــاديسياســاي الصــندوق لمــا يمكــن أن نســميه فعــاًل 

 .نها من اازمايتؤم  

 

 ،اييفقــد ميمنــت نتقــاي فوائــد الــديون علــى مصــروفاي الموازنــة خــالل عقــد التســعين ،ل ااولكمــا يتضــ  مــن الشــك

مذه السيطرع للـديون علـى . والعقد الذي يليه، واقتربت من االستحوا  على نصف مذه المصروفاي في بعض التتراي

 . اإلنتاق تعكس ع ز الخزانة العامة عن جلب تمويالي من مصادر أخرى

 

 
 

فتي الوقت الذي كانت الدولة تسيطر فيه على نتقاي الديون الخارجية، كانت أعباء  ،ا من الرسم التاليأيًض  وكما يتض 

 . الديون المحلية تتصاعد
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اي ياي والتســعينيـالنســبة المرتتعـة للـدين العـام المحلــي فـي الثمانين"إن  ‘جـودع عبـد الخـالق’يقــول  ،وفـي مـذا الصـدد

، واسـتخدام وقد أدى مذا. من االقترا  ااجنبي والتمويل التضخمي إلى الدين المحلي  في تمويل الع زتعكس تحواًل 

؛ حيف يحل الدين المحلي محل في تركيبة الدين العام اإلجمالي ، إلى تغيير كبيرالخزانة لتعقيم تدفقاي رأ  المالأ ون 

 14".اييالديون الخارجية بشكل متزايد خالل التسعين

اي، ومـــو مـــا اســـتدعى تـــدخل يـــمصـــر مـــن تتـــاقم تكـــاليف الـــدين الخـــارجي فـــي نهايـــة الثمانينفقـــد عانـــت  ،رخـــر بمعنـــًى 

المؤسسـاي الدوليـة للمســاعدع، ون حـت الــبالد بالتعـل فـي تقلــيث نتقـاي مــذا الـدين تحـت برنــاما التكيـف الهيكلــي، 

ومـو الـدين  ،مـن نـوع رخـر نمـا عوضـته بـدينو ، إمثـل الضـرائب ،  النقث في التمويـل عبـر مصـادر مسـتدامةلكنها لم تعو  

 .المحلي

 . علينا أن ننظر للموارد الضريبية ونسبتها من إجمالي اإليراداي ال ارية ،ولكي نرى الصورع بشكل أوض 

الضـرائب مـن أمـم مصـادرما، ظـل شـبه ثابـت فـي تلـ   عد  فإن دور الموارد السيادية، التي ت   ،كما يتض  من الرسم التالي

فــي السـنواي ااولــى مـن االتيــة ال ديـدع، تــزامن  لـ  بــالطبع مـع تراجــع فـوائض القطــاع  وزاد بشــكل ملحـوظ ،التتـرع

 ؟ نت تتزايد أمميتها في تل  التترعلكن ما مي  بيعة الموارد الضريبية التي كا. البترولي

  

 

 

 

                                                
14  Gouda Abdel-Khalek - MDG-bt Sustainability Analysis Egyptbased De - Country Discussion Paper prepared for a joint UNDP/UNDESA initiative on 

defining a more MDG-consistent debt sustainability framework - 2007. 
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حصـة الضـرائب  كانت ضـرائب االسـتهالم فـي ارتتـاع مسـتمر، حتـى اقتربـت حصـتها مـن إجمـالي اإليـراداي السـيادية مـن

العامة، أي أن الدولة عوضت تراجع عائداتها من النتط عبر االعتمـاد علـى ضـرائب اسـتهالكية ت  بـى مـن جيـو  القاعـدع 

 .العريضة من الموا نين

نصـيب الـدعم مـن إجمـالي نتقـاي الموازنـة يـتقلث، كـان  لـ   ، كـانومع التوسع في االعتماد على ضـرائب االسـتهالم

 ،على تقليث مذا النوع من النتقاي، وكما يظهر من الشكل التالي اساي صندوق النقد التي تحض  بالطبع بدفع من سي

والـذي تسـبب فـي  م، 2003كانت حصة الدعم في تراجع في أغلب الوقت باستثناء التترع التي تلت تعـويم ال نيـه فـي 

 . دعمضغوط معيشية قوية على الموا نين دفعت الدولة للتوسع بشكل استثنائي في ال

مذه الظامرع  15كانت الدولة ترفع ااجور الحكومية بوتيرع جيدع نسبيا، ويتسر سامر سليمان ،وفي مقابل تراجع الدعم

برغبة نظام الرئيس المصري حسني مبارم في كسب ت ييد قاعدع من الموا نين للسياساي التقشتية التي كان يتبعها 

ن يركـز نظـام مبـارم علـى تـ مين الحـد اادنـى مـن الـدخل نيـة تتطلـب أكانـت الرشـادع اام" :حيف يقول ؛في  ل  الوقت

أى االمتنـاع  ،انها مى القاعدع ااساسية لنظام حتى لو اقتصر ت ييدما علـى م ـرد الـدعم السـلبى ،لبيروقرا ية الدولة

  . 16"عن الخروج عليه
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 كيف عادي مصر إلى المؤسساي الدولية ؟
ــ عــد  ت   نقطــة البدايــة لتطــوراي عــدع قــادي مصــر إلــى العــودع بقــوع لالعتمــاد علــى  م، (2008) ةاازمــة الماليــة العالمي

 . المؤسساي المالية الدولية

 

قبـل اازمـة ب ربعـة سـنواي، وكانـت حكومـة فريـدع مـن نوعهـا مـن حيـف  "أحمـد نظيـف"قد شـكل حكومـة  "مبارم"كان 

 .عمال الدوليوانتتاحها على م تمع اا (النيوليبرالية)انحيازما لإلجراءاي 

 

سواء على صعيد تختـيض ااعبـاء ال مركيـة أو تختـيض وتوحيـد نسـبة  ،و بقت الحكومة العديد من اإلجراءاي التحررية

  2008-2007، ووصلت االستثماراي ااجنبيـة المباشـرع إلـى  روتهـا فـي العـالم المـالي %20ضريبة الدخل عند مستوى 

 .رمليار دوال 13ت اوز صافي التدفقاي  حيف

 

ــاي المتحــدع بانهيــارو م،  2008ســبتمبر  15وفــي مســاء يــوم  فــي ســوق المــال  قــويو  جــاءي ااخبــار الصــادمة مــن الوالي

إفالسـه، ومـو مـا كـان بمثابـة إشـارع البـدء لسلسـلة مـن اإلفالسـاي البنكيـة  "ليمـان بـرازرز"بعـد أن أعلـن بنـ   ،اامريكي

 ."اازمة المالية العالمية" ف  رما ع  لمديونية في الوالياي المتحدع، فيوأزماي ا

 

ــ ر المــالي التــي انتشــري وركــزي التصــريحاي الحكوميــة فــي مصــر علــى أن االقتصــاد المصــري فــي مــ من مــن أزمــاي التعث 

 دون توسعةو  ول  ح  بما ي   ،ا خارج حدود الوالياي المتحدع، ويتمثل عنصر الحماية لمصر في عدم تطور القطاع الماليسريًع 

ـ ،ي المؤسساي المالية الكبرى لإلفال ، لـذاوالتي جر   ،اادواي المالية المتقدمة المتداولة عالميً في االستثمار با ر وف 

 . سيا وأوروباالمالية التي امتدي من أمريكا آل فالسايلمصر حماية من تداعياي سلسلة اإل مذا االنعزال النسبي

 

 فـي ظـل حالـة التبـا ؤ ،2008-2007ذه اازمـة إلـى مسـتوياي منذ تاريخ مـ د  ع  لكن االستثماراي ااجنبية المباشرع لم ت  

 .االقتصادي التي سيطري على االقتصاد العالمي

 

وانختـا  صـافي االسـتثماراي ااجنبيـة عـام  ،ويربط البن  المركزي المصري بشـكل واضـ  بـين اازمـة الماليـة العالميـة

إلـى أن تراجـع االسـتثماراي ااجنبيـة  ،وي عـن مـذا العـامحيف يشير في تقريـره السـن مليار دوالر؛ 8.1إلى  2009 - 2008

 . لوحظ بشكل واض  في الربع الثاني والثالف من مذا العام، واللذان يتزامنان مع بدء انهيار سوق المال اامريكي
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يرمـا المحتظـة، أي االسـتثماراي فـي ااسـهم والسـنداي وغ استثماراي   -في مثل مذه اازماي-ا أن تتخارج كان  بيعيً 

قبل العديد من المستثمرين ااجانـب علـى من ااوراق المالية، فهذا نوع من االستثماراي الساخنة سهل الحركة، وقد ي  

 . لكي يوفروا سيولة تغطي احتياجاتهم التمويلية في بلدمم اام ،تصتية استثماراي من مذا النوع في بلد مثل مصر

ا علـى تـدفقاي برنـاما الخصخصـة الـذي ي، والـذي كـان يعتمـد جزئًيـلكن مشهد اازمة كشف مشاشـة االقتصـاد المصـر

فــي العــام المــالي الســابق علــى اازمــة، ثــم  مليــار دوالر 2.3التــدفقاي وصــلت إلــى اي، وكانــت تلــ  يبــدأه فــي التســعين

 .مليون دوالر في العام المالي التالي 300تراجعت إلى 

 

بعـد أن )مليـار دوالر  2.3إلـى  2009 - 2008المباشـرع ال ديـدع فـي  افي االسـتثماراي ااجنبيـةتراجـع صـ ،من جهة أخرى

ــــاراي دوالر فــــي العــــام الســــابق 6ا كــــان مت ــــاوزً  ــــين مســــتوى ( ملي ــــ رج  مــــن بعــــدما ب ــــار دوالر 3 - 2ويظــــل يت   .ملي

 

ثماراي المحتظـة تلقى االقتصاد المصري ضربة ثانية من االستثماراي الساخنة، مع تخارج ااجانب من است ،وبعد الثورع

، كما استمر االستثمار ااجنبي المباشر %1ا إلى أقل من وانختا  حصتهم في أ ون الخزانة الحكومية تدري يً  ،في مصر

 .معدل نمو الناتا المحلي اإلجمالي ا عند مستوياي متدنية، وتبا ؤأيًض 

 

علــى قــر  مــرتبط بسياســاي  "دصــندوق النقــ"بــدأي الحكومــة تتتــاو  مــع  ،وفــي ظــل مــذا التــداعي للوضــع المــالي

 . أوقف مذه المتاوضاي ،لكن الم لس العسكري الحاكم بعد تنحي مبارم  "إصالحية"

 

 .يونيو، في وقف نزيف احتيا اي النقد ااجنبي 30ولم تن   الحكوماي االنتقالية بعد مبارم، أو حكوماي ما بعد 

، لــذا قــرر البنــ  المركــزي البــدء فــي مــا يعــرف بسياســة ا للغايــةكــان الوضــع المــالي يبــدو حرًجــ م، 2012وفــي ديســبمر 

، أي تختيض تدري ي في سـعر العملـة المحليـة، وكانـت ااجـواء السياسـية مهيـ ع لـذل  بعـد انتخـا  "التعويم المتدرج"

 .ا باستقرار الحياع السياسيةمؤقتً  مما أعطى إيحاءً  ،أول رئيس جمهورية عقب الثورع

 .من تنافسية الصادراي نذام، مشام رامز، الستتادع االقتصاد من التعويم انه سيزيد  ج محافظ البن  المركزي رورو  

في سباق مع المضـاربين، كلمـا ختـض ال نيـه بضـعة قـرو ،  "رامز"كانت الصادراي تت ه لالنختا ، ودخل  ،ولكن عمليا

قتصـادي، فـي ظـل اســتمرار يقـدر السـوق قيمتـه بسـعر أقـل، وسـاعد علـى  لـ  بــالطبع علـى اسـتمرار تـدمور الوضـع اال

 .االقتصادي المالية العالمية وميمنة التبا ؤتبعاي اازمة 

ونســتطيع أن نلخــث العوامــل الضــاغطة علــى االقتصــاد المصــري للعــودع إلــى الصــندوق فــي النقــاط 

 : التالية 

مليـة واالضـطراباي فـي ظـل نشـو  الحـرو  اا ،ا خالل السـنواي التاليـة للثـورعا قويً شهدي حصيلة الصادراي تراجًع  -1

ملـة في بعض ااسواق التقليدية للمنت اي مصرية مثل ليبيا وسوريا والعراق والـيمن، ب انـب تتـاقم مشـكلة إتاحـة الع  

انختضـت . )لشـراء مـدخالي اإلنتـاج ،ب مهمة الحصول على النقد ااجنبـيالصعبة والذي زاد من تكاليف الصادراي وصع  

 (.2016-2015مليار دوالر في  18.7إلى  2011-2010مليار دوالر في  26.9من 

وأضــر بشــدع إنتاجيــة  ،ومــو مــا أدى النقطاعــاي فــي اإلمــداد بالقطــاع الصــناعي ،تصــاعدي أزمــة نقــث مــوارد الطاقــة -2

 .المصانع

، مــع تراجــع صــافي ااصــول (2013شــهر مــن الــوارداي فــي يونيــو  3.1كانــت تغطــي )تــدمور احتيــا ي النقــد ااجنبــي  - 3

ا بات ــاه البنــوم مــدفوًع  كــان ا خــالل ااعــوام التاليــة للثــورع، والــذيفــي القطــاع المصــرفي المصــري تــدري يً  ااجنبيــة
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لالســتثمار بقــوع بعــد ثــورع ينــاير فــي أ ون الخزانــة الدوالريــة المحليــة، عــالوع علــى أن القــرو  الدوالريــة التــي منحتهــا 

 .من أصولها ااجنبية اضطري البنوم لتسييل جزءو مهم باء،البنوم لهيئاي البترول وقناع السويس والقابضة للكهر

لته من منصب محـافظ البنـ  قبل تقديم استقا" القامرع والنا " يع على قناع في حوار تلتزيوني أ   "مشام رامز"وقال 

 حتــر قنــاع الســويس وإنشــاء محطــاي كهربــاء جديــدع كلتتنــا مليــاراي الــدوالراي، ومــذا ســبب اازمــة التــي"، إن المركــزي

 ".حدثت في الدوالر

في ظـل حالـة االضـطرا  السياسـي واامنـي التـي سـادي الـبالد، وبلغـت  ،تراجعت إيراداي السياحة عقب ثورع يناير - 4

 .الذي بدأ في أعقا  عزل الرئيس السابق محمد مرسيم،  2014 - 2013أدنى مستوياتها في عام 

فـي شـرم الشـيخ، فـي أكتـوبر  ةحادثـة سـقوط الطـائرع الروسـي ، جاءي2015ا في عام ومع ات اه السياحة للتعافي نسبيً 

روسـيا  ،ومـن أبرزمـا ،ها ات اه العديد من الدول لتر  قيود على الستر لمصرلتقضي على رمال التعافي، إ  أعقب، 2015

 .التي تعد من أبرز مصدري السياحة للبالد

الرجـل وسـط توقعـاي بختـض جديـد  ، وجـاء 0152فـي نـوفمبر  "مشـام رامـز"محـل  " ـارق عـامر"تولى المحافظ الحـالي 

ليصل سعره  ،متابعيه بإعالنه توقعاته بتراجع الدوالر أمام ال نيه االحتيا ياي ااجنبية، لكنه فاج لل نيه في ظل ضعف 

 .إلى أربعة جنيهاي

 

، ليصــل ســعر %14ا للعملــة المحليــة، بــ كثر مــن ا قوًيــكــان الرجــل يطبــق تختيًضــ ،لكــن بعــد نحــو خمســة أشــهر مــن تعيينــه

التعــويم "بــدا مــذا الختــض وك نــه محاولــة لالقتــرا  مــن اإلجــراء الــذي يطلــق عليــه المحللــون . جنيــه 8.78الــدوالر إلــى 

ــة"الصــادم ــة مــرع واحــدع لالقتــرا  مــن ســعر الســوق الموازي ــدوالر خــارج القطــاع  ،، أي تختــيض العمل ــداول ال وجعــل ت

 .جدوى صرفي وشركاي الصرافة أمًرا غير  يالم

ها ب نـه يكتـب ا مراسـل  الحًقـ "عـامر"والتـي سيصـف  ،لكن وكالة بلومبرج، أحد أبرز الوكاالي المتخصصة في أخبار االقتصاد

وإن الســوق  ،إن نشـوع تختــيض ال نيـه تالشـت" :تقـول فيـه ،2016ا فـي أبريــل ا لسـمعة مصــر، كتبـت تقريـرً سـيئً ا م  كالًمـ

 ."السوداء في تعافو 

ــ ،ختـيض ال نيـه فـي مـار مـو أن ت ،مـا رصـدته بلـومبرج ـ ،م مـن السـوق السـوداء لتتـرع قصـيرعح   رعان مـا عـاد مــذا وس 

 .السوق للنشاط مع اتساع الت وع بين السعرين الرسمي والموازي

أن ارتتــاع ســعر الــدوالر فــي الســوق  حيــف  انــت اازمــة الماليــة تــزداد ضــخامة؛ ك ،ومــع اســتمرار نشــاط الســوق الســوداء

املين أكثر ف كثر بالتعامل بالدوالر خـارج القطـاع المصـرفي، ممـا جعـل السـعر الـواقعي للـدوالر الموازي كان يغري المتع

رمع مرتتًع  ستهلكينا للمنت ين واًق ا للغاية وم   .لم 

ة الدوليـة أكثـر جديـة، إ  أعلنـت المؤسسـ ي خـذ منحـًى  "قر  الصندوق"بدأ الحديف عن اتتاق  م، 2016وفي أغسطس 

مليــار دوالر علــى ثــالب ســنواي، ستســامم بــالطبع فــي تــوفير النقــد  12لــى إقــرا  الــبالد ععــن اتتــاق مبــدئي مــع مصــر 

ااجنبي للبالد، ولكن مقابل االلتزام بتطبيق برناما اإلصالح االقتصادي الذي تتبناه الحكومـة المصـرية، وبتطبيـق سـعر 

 .صرف مرن للدوالر

ى عنه الصندوق، مثل تشريع قـانون ضـريبة القيمـة المضـافة ا من البرناما الذي يرضكبيرً  او بقت الحكومة بالتعل جزءً 

، ومـن قبلـه تشـريع قـانون الخدمـة المدنيـة 201617للتوسع في فـر  الضـرائب علـى االسـتهالم فـي نهايـة أغسـطس 

                                                
 - 2016 -رويترز  -إيها  فاروق وعبد المنعم درار  - %13م لس النوا  المصري يقر قانون ضريبة القيمة المضافة عند  17

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1141JY  

 

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1141JY
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لتقليث فاتورع ااجـور الحكوميـة، وزيـادع متدرجـة فـي أسـعار الوقـود والكهربـاء، تلـ  كانـت أدواي الحكومـة للسـيطرع 

 .الموازنة على ع ز

ا أنـه ال يـزال منـام كان المحللون المعنيون بالش ن المصـري يكـررون دائًمـ ،وبالرغم من اآلثار التضخمية للقيمة المضافة

ورفـع أسـعار الوقـود،  ،مـن تعـويم ال نيـه قبـل نهايـة العـام تضخم أكبر قادم فـي الطريـق، فالحكومـة لـيس أمامهـا متـر  

 .ل على القر إلرضاء صندوق النقد الدولي والحصو

، وكانت الصدمة مضاعتة، ان المركزي  رح 2016في نوفمبر  "عامر" ـتل  ااحداب مي التي مهدي للتعويم الصادم ل

 .جنيه 13عن السعر السابق، عند  %47ا للدوالر يزيد بنحو ا جديدً ا استرشاديً سعرً 

بشدع فـي الـتحكم فـي سـعر الصـرف، فـ عطى  ث من دور المركزيقل   "عامر"لكن  ،ولم يقتصر اامر على تختيض ال نيه

-د ال نيه تقع دي العملة اامريكية بقوع لت  صع   ،وفي مذا السياق ر بناء على العر  والطلب.للبنوم حرية تسعير الدوال

 .أكثر من نصف قيمته -خالل أيام

ا مـن الدولـة لخطـوع تراجًعـبعدم استخدام االحتيا اي ااجنبية في حماية العملة المحليـة، وعـدي تلـ  ا "عامر"وتعهد 

مـذه السـلع كـانوا يحصـلون علـى الـدوالر  السـتراتي ية، فمسـتوردوعن توفير الدوالر بسعر محمي من المركزي للسـلع ا

 18.جنيه قبل التعويم 8.78بسعر 

 ! عقد االجتماعي ال ديد الــــــــــــ 

شـم،  2015 - 2014تم إعداد موازنة  ، وقـد اسـتهدفت 2013يونيـو  30كلة بعـد أحـداب على يد الحكومة االنتقاليـة الم 

 . من الناتا المحلي اإلجمالي %12ا للموازنة بنسبة ع زً 

الـرئيس ال ديـد  مـن ت ييـد الـرأي العـام لهـم، فاجـ  عتاد من تبنـي الرؤسـاء ال ـدد إلجـراءاي شـعبوية تعـززوعلى عكس الم  

 . %10للحكومة بتختيض الع ز المستهدف إلى رنذام، عبد التتاح السيسي، متابعي الش ن المصري بتوجيهاته 

والــذي  ،اســتلزم تختــيض الع ــز بطبيعــة الحــال إجــراءاي تقشــتية، وكــان تختــيض دعــم الطاقــة مــن أبــرز مــذه اإلجــراءاي

انعكس على زيادع أسعار الوقود، وراقب م تمع ااعمال الدولي بحرص ردود أفعال الشارع المصري على مـذه الزيـادع، 

 . يخرج بردود أفعال غاضبة لكن الشارع لم

علنة من الحكومة بالتحرير بداية لتطبيق خطة م   م، 2015 - 2014كانت زيادع أسعار الوقود والكهرباء في العام المالي 

ا أن ولم ين   في تحقيقه، لذا كـان منطقًيـ "،مبارم" ـالتدري ي لهذين البندين، ومو الهدف الذي وضعه صندوق النقد ل

وإن كـان قـد حـذر مـن تطبيقهـا فـي ، "الشـ اعة"أمريكا بإجراءاي الموازنة ال ديدع في مصر ويصتها بــ يحتتي بن  أوف 

 .19غيا  لشبكة اامان االجتماعي المالئمة

  ستطاع.قدر الم  تزامها بكب  ميزانية دعم الطاقة حافظت الحكوماي المتتالية بعد مذه الموازنة على ال

قــت وقبـل مــذا التـاريخ كانــت  ب   20زيــاداي فـي أســعار الوقــود،  خمسـة بتطبيــق قامـت الحكومــة م،  2014 ومنـذ يوليــو

جنيــه فــي  15ثــم إلــى  21جنيــه، 8جنيهــاي إلــى  5مــن م،  2013 فــي أبريــل( أنابيــب البوت ــاز)زيــادع فــي أســعار غــاز الطهــي 

 .201824جنيه في  50وأخيرا  201723جنيه في  30ثم إلى  2016،22

                                                
 .2016" شرح اازمة المالية المصرية لغير االقتصاديين" استغرا  ت ربة التعويم في التقراي السابقة مقبتس من مقال لمؤلف البحف في موقع أصواي مصرية بعنوان  18

19 Austerity without Protection: Egypt's 2014 Budget - Mohamed Gad - Middle East Institue - 2014 - https://www.mei.edu/publications/austerity-

without-protection-egypts-2014-budget 

  https://www.elwatannews.com/news/details/3448315 - 2018 -الو ن  -شادي أحمد  -مراي  4باارقام والتواريخ رحلة زيادع أسعار الوقود  20

  https://goo.gl/3sTWTY - 2013 -يوز عربية سكاي ن -مصر تضاعف سعر اسطواناي الغاز  21

https://www.mei.edu/publications/austerity-without-protection-egypts-2014-budget
https://www.mei.edu/publications/austerity-without-protection-egypts-2014-budget
https://www.elwatannews.com/news/details/3448315
https://goo.gl/3sTWTY
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للوصـول بهـا لسـعر  ،خطة للتحريـر التـدري ي اسـعار الكهربـاء خـالل خمـس سـنوايعن م،  2015 - 2014كما أعلنت في 

 . 25التكلتة مع مراعاع صغار المستهلكين من محدودي الدخل

 

، والــذي أفقــد 2016كانــت بعـد تعــويم ال نيـه فــي نـوفمبر  ، وأربعـة مــن خطـواي زيــادع أسـعار الوقــود ااربعـة الخمســة

اامر الذي ضاعف من قيمة الوقود المستورد من الخارج، لذا بينمـا  ،دوالرالعملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام ال

 ، كـان محللـوكان الموا نون ساخطين على زياداي أسعار الوقود بعد التعويم فـي ظـل ااجـواء التضـخمية لهـذه التتـرع

 . للسيطرع على ع ز الموازنة ،إن زياداي أكبر ال تزال مطلوبة ،االقتصاد يقولون للحكومة

 

كانت إعـالن الرئاسـة عـن تشـريع  ،لخطوع الثانية في مسار االقترا  من الرؤية االقتصادية لمؤسساي التمويل الدوليةا

 .ا في  ل  الوقت والسلطة في يد الرئيسقانون الخدمة المدنية، وقد كان البرلمان غائبً 

وال ھود غیر العادیة وااعمـال اإلضـافیة  الحوافز والمكافلي)تحولت ااجور المتغيرع  ،وبمقتضى النظام ال ديد ليجور

التــي كانــت تصــرف كنســبة مــن ااجــر ( بخــالف المزایــا الت مینیــة -والبــدالي وكافــة المزایــا النقدیــة والعینیــة وغیر ــا 

ـااساسي، إلى مبلغ مالي مقطوع، أي أن مذا النظام عملًيـ د الزيـادع التـي كانـت تسـامم بهـا تلـ  ااجـور المتغيـرع ا جم 

 .تب الموظتينفي روا

 

ــ ،اوأصــب  الم ــال المتــاح لزيــادع ااجــور ســنويً  الوع الســنوية التــي أقرتهــا نســخة القــانون يتركــز بشــكل أساســي علــى العع

 . ااولى، ب انب مقدرع كل جهة حكومية على الوصول التتاق مع الدولة على نظام حوافز جديد

 

" الخدمـة المدنيـة"ر البرلمان الذي تم تشكيله الحقـا، وكـان وتصاعد االعترا  على القانون حتى وصل إلى حد إيقافه عب

ا مـن التشـريعاي القليلـة التـي ناقشـها البرلمـان ب ديـة، بينمـا وافـق بسـرعة مذملـة علـى تشـريعاي أخـرى أصـدرما واحدً 

 . السيسي خالل استحوا ه على حق التشريع

 

ـــثنع  ،، أن إيقــاف القـانونلكـن الطريــف فـي اامــر المضــي فـي ت ميــد ااجــور المتغيـرع، وصــدر مشــروع  الحكومـة عــن لــم ي 

بـنتس نظـام ااجـور الســابق، بـالرغم مـن أن النسـخة ال ديـدع مــن قـانون الخدمـة المدنيـة تــم  م،( 2017-2016)موازنـة 

كـان م،  2015فـي " الخدمـة المدنيـة"ومو ما يوحي ب ن الهدف ااساسي مـن تمريـر  26إقرارما بعد بداية السنة المالية،

وتحسـين الخدمـة  ،أكثـر مـن أي مـدف ثـان يتعلـق بإصـالح ال هـاز الحكـومي ،النمو في ميزانيـة ااجـور الحكوميـة تقليث

 . الحكومية

 

أن مؤسساي التمويـل الدوليـة كانـت تضـع قضـية ميزانيـة ااجـور الحكوميـة علـى رأ  أولوياتهـا، كمـا  ،اوقد اتض  الحًق 

ثم اتتاق الحكومة الحقا  2016،27تتاصيله في بداية  الذي تم كشفرا  من البن  الدولي يظهر في اتتاق مصر لالقت

  28.مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر من نتس العام

 

 

                                                                                                                                                                         
  https://www.almasryalyoum.com/news/details/1034956 - 2016 -المصري اليوم  -جنيًها  15لـ 8رفع سعر أسطوانة الغاز من «: رويترز» 22

 https://goo.gl/84HLzm - 2017 -مصراوي  -أحمد السيد  -تعرف على أسعار الغاز للمنازل بعد زيادع أسعار الوقود  23

اي البيوي مع غالء  24  https://goo.gl/DWV3Sm - 2018 -مصراوي  -محمد مهدي  -؟ "أنبوبة البوتاجاز"كيف تعاملت رب 

  http://www.ahram.org.eg/NewsQ/306656.aspx -اامرام  -أحمد العطار  -سنواي  5زيادع أسعار الكهرباء تدري يا لمدع : س الوزراءفى قرار لرئيس م ل 25

 يوليو  1بدأ العام المالي في بينما ي 2016يوليو  25تمت الموافقة النهائية على القانون في البرلمان في  26

  https://goo.gl/KW6czi - 2016فبراير  -أصواي مصرية  -حمد جاد م -السياسي سيختبر قدرع مصر على اإلصالح االقتصادي الوضع : البن  الدولي 27

28 ARAB REPUBLIC OF EGYPT - REQUEST FOR EXTENDED ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED FUND FACILITY - IMF - 2016   
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  سياساي الضرائبــــــــــــ 

ــن  م، 2013يونيــو  30بعــد أحــداب  ــه ســيتم ت جيــل أي محادثــاي بخصــوص القــر  "الصــندوق"أعل حتــى تســترد مصــر  ،أن

ا رنـذام فـي ظـل تـدفق المسـاعداي السـخية مـن الخلـيا علـى مصـر لًحـكن قر  الصندوق م  ولم ي. استقرارما السياسي

 .محمد مرسي عن الحكمالرئيس بعد عزل 

 

تكـون الضـرائب . .".منه كالتـالي  (38)المادع  جاء نث   حيف   يبة؛مبدأ تصاعدية الضرم،   2014عام وتبنى الدستور الصادر  

التــي ومــو مــا أوحــى بــ ن الســلطة ال ديــدع ". شــرائ  وفقــا لقــدراتهم التكليتيــةعلــى دخــول اافــراد تصــاعدية متعــددع ال

 .منحازع لسياساي ضريبية عادلة ،بعد نظام محمد مرسيجاءي 

 

، والتي فرضت "ضريبة ااثرياء"رفت باسم ع   ،المؤقت لتطبيق ضريبة دخل جديدع سعى الرئيس   ،وقبل اختيار رئيس جديد

سـواء كـان الممـول  ،على مـن تت ـاوز دخـولهم مليـون جنيـه %5دع ثالب سنواي بنسبة ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لم

 29(.مثل الشركاي ،كياناي :المقصود بها)من ااشخاص الطبيعيين أو ااشخاص االعتبارية 

 

نوني حيف استغلت حقها القا ضرائب المبيعاي لسد ع ز الموازنة؛ا بالتوسع في إال أن السلطة االنتقالية استعانت أيًض 

حصلة في تحديد أسعار الس ائر، وبزيادتها عبر قراراي وزارية تزيد نسبة الضريبة الم 
30. 

 

 "عبد التتاح السيسي"كانت تعديالي الضرائب على الدخل من أولى التشريعاي التي أصدرما  ،فور توليه منصب الرئاسة

 .عطاًل حيف كان البرلمان ال يزال م   ا على السلطة التشريعية؛بصتته مستحو ً 

 

كـان إخضـاع إيـراداي المهـن الحـرع وغيرمـا مـن المهـن غيـر  "،السيسـي"ومن أبرز التعديالي الضريبية ال ديدع التي أقرما 

 .31ا لهذا النشاط المهنيإ ا كانت مصر مركزً  ،الت ارية في الخارج
 

ربـاح الرأسـمالية المحققـة كما أقري تعديالي السيسي الضريبية بخضوع توزيعاي أرباح الشركاي علـى المسـاممين واا

من التصرف في ااوراق الماليـة وااربـاح النات ـة عـن االسـتثمار فـي ااوراق الماليـة فـي الخـارج للضـريبة، ومـو مـا مثـل 

 32.محاولة إلخضاع قطاع البورصة للضرائب

 

بتعـديالي ضـريبة الـدخل، أعلنت وزارع المالية عن الالئحة التنتيذية للقانون الذي أصدره السيسـي م،   2015وفي أبريل 

علـى تعـامالي ااسـهم وتوزيعـاي أربـاح  %10ونقلت وكالة رويترز عن وزيـر الماليـة رنـذام قولـه إن فـر  ضـريبة بنسـبة 

 . 33"أخف شكل من أشكال الضرائب" عدالشركاي ي  
 

فع م لـس الـوزراء ولكن مذا الشكل المختف من الضرائب على البورصة قابله مبوط عنيف في تداوالتها، اامر الذي د

لت ميد الشق الخاص بتر  الضريبة على مضارباي ااسهم لمدع عامين بعد نحو شهر من إصدارما، ثـم تمديـد الت ميـد 

 .2016لمدع ثالب سنواي في نوفمبر 

 

                                                
 بش ن فر  ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل 2014لسنة  - 44رقم  -قانون  29

 وشمال زياداي في أسعار الس ائر التي تتخذ أساسا الحتسا  سعر ضريبة المبيعاي 2014لسنة  265ورقم  2014لسنة  30أصدري وزارع المالية قراري  30

لسنة  111، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 2005لسنة  91بش ن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  2014لسنة    53 انون رقمق 31

1980 

 .نتس المصدر 32

  http://bit.ly/2i5jDIu 2015إقرار الئحة قانون ضريبة أرباح البورصة، رويترز، أبريل، : وزير المالية المصري   33
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ج لعقــد مــؤتمر اقتصـادي عــالمي ل ــذ  االسـتثماراي ااجنبيــة، وقــت أن كانــت الحكومــة تـرو  م،  2014وفـي نهايــة عـام 

، وبعـد المـؤتمر م 2015أزمة في النقد ااجنبي قد بـدأي تلـوح فـي اافـق، وتـم تنظـيم مـذا المـؤتمر فـي مـار  كانت 

 .ا في مسار العدالة الضريبيةأعلنت الحكومة عن تعديالي ضريبية مثلت تراجًع 

 

ها سلته على الضريبة المؤقتة التي فرضم،  2015حيف ألغت التعديالي التشريعية التي أقرما السيسي في أغسطس 

 34.ألف جنيه 200لكل من تت اوز دخولهم السنوية مبلغ  %22.5ااثرياء، بحيف تصب  الضريبة موحدع عند نسبة 

 

والذي رفع من النسـبة العامـة للضـريبة  -كما أشرنا من قبل-م،  2016ثم تم تشريع  قانون ضريبة القيمة المضافة في 

 .م 2018 – 0172في  %14على أن تزيد إلى  ،%13إلى  %10من 

 

 ..بعد اتتاق الصندوق 

، كـان مقـدماي (بالضـرائب وااجـور وتحريـر الطاقـة المتعلقـة)العديد من اإلجراءاي التي عرضناما في التقـراي السـابقة 

كمـا يـردد الخطـا   ،، والـذي منحهـام 2016على قـر  صـندوق النقـد الـدولي فـي نـوفمبر  لكي تستطيع مصر الحصول

تتبـع  ،مـو إقـرار المؤسسـة الدوليـة بـ ن حكومـة الـبالد مـن ناحيـة" الشـهادع "، والمقصود بهـذه (ثقة شهادع)الحكومي 

تضمن للمستثمر عدم تعرضه لخسائر نتي ـة انهيـار العملـة  ،سياساي رشيدع وم مونة على المستويين المالي والنقدي

وليسـت )تها الماليـة عبـر سياسـاي صـديقة يشهد الصندوق للحكومة المصرية أنها تحـل مشـكال ،، ومن ناحية أخرىمثاًل 

 . لمصال  المستثمرين( معادية

 

التـي قطعتهـا الحكومـة " اإلصـالحاي"نسـتطيع أن ن ـدما مت سـدع فـي قائمـة " شـهادع الثقـة"وإ ا أردنا أن نرى شـكل 

 2017.35على نتسها مع إبرام مذا االتتاق، والواردع في الشكل التالي من تقرير للصندوق في يناير 

                                                
بتر  ضريبة  2014لسنة  44، والقرار بقانون رقم 2005لسنة  91بش ن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  2015لسنة  - 96رقم  -قانون   34

 .إضافية مؤقتة على الدخل

35  REQUEST FOR EXTENDED ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED FUND FACILITY—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE 

EXECUTIVE 

 gl/s4CWvX.https://goo.DIRECTOR FOR THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT.January 2017 

 

https://goo.gl/s4CWvX
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ـ" اإلصـالحية "فإن اإلجراءاي  ،كما يظهر في الشكل التالي تتركـز بشـكل أساسـي فـي ضـريبة القيمـة  ،دع لإليـرادايالمول 

الحكومـة لطريقـة أكثـر  العريضة من المستهلكين، ولم تل  ع من الضرائب تؤثر على القاعدع  االمضافة، التي شملت أنواًع 

 . رائب الدخلعدالة من خالل زيادع الشرائ  العليا من ض

كـان النصـيب ااكبـر لتختـيض دعـم الكهربـاء والوقـود، تحـت مـزاعم أن مـذا الـدعم  ،وعلـى صـعيد التقشـف فـي النتقـاي

مذا ب انب مساممة قانون الخدمة المدنية في كب  معدل نمو نتقـاي ااجـور الحكوميـة، . عمم ال يصل لمستحقيهالم  

 - 2015فـي  %7.7كنسبة من الناتا المحلي اإلجمالي، من  ذه النتقايم، أن تتراجع م 2017وتوقع الصندوق في يناير 

 . م 2021 - 2020في  %5.6إلى م،  2016

كانـت التوصـية ااساسـية مـن الصـندوق تتعلـق بتـرم العملـة المحليـة آلليـاي العـر   ،وعلى صعيد السياساي النقديـة

 . والطلب، وتوقف البن  المركزي عن التدخل لحمايتها من خالل رلية المزاداي

ضـرع للغايـة علـى المسـتويين االقتصـادي واالجتمـاعي، لكـن الصـندوق رأى أنهـا م   تضخمية   لإلجراءاي السابقة رثار   تكان

  ."محدودع" ستكون
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مـن  اكبيـرً  انظـًرا ان جـزءً  ،انعكا  سعر الصرف على التضخم من المتوقع أن يكون محدوًدا مذا العـام" :وقال الصندوق

 36".في  السوق الموازي( الصرف)ر بالتعل على أسا  سعر سع  الوارداي م  

 

فـي العـام  %10.2من  % 18.2ى إلم،  2017 - 2016توقع الصندوق أن يرتتع متوسط التضخم في  ،وفي مذا السياق

 . السابق، وأن ينختض لرقم رحاد في ااجل المتوسط

 

فقد وصل متوسط التضخم في العام المالي الذي وقع فيـه التعـويم  م، 2018لكن وفق تقديراي الصندوق في يوليو 

 %14.4إلـى م،  9201 - 2018في العام المالي التالي، وقدر أنـه سـينختض فـي  %20وظل فوق مستوى  ،%23.5إلى 

 37. أي أنه لم ينزل إلى رقم رحاد

 

في مواجهة مذا التضخم المتتاقم، الذي وصل فـي بعـض التتـراي اعلـى مسـتوى فـي تـاريخ المؤشـر منـذ الثمانينـاي، 

لكـن كانـت  ،كـان البنـ  المركـزي قـد رفعهـا بالتعـل فـي نـوفمبر. ظل صندوق النقد يضغط في مسار رفع أسعار التائدع

مـن حيـف تكـاليف التمويـل )بزيادتها بشكل أكبر، بغض النظـر عـن ت ثيراتهـا السـلبية علـى النشـاط االقتصـادي  منام رغبة

 38.اوعلى تكاليف الديون الحكومية أيًض ( لالستثمار

نقطة أسا ، ومي قتزع كبيـرع كـان لهـا انعكـا   700مي االرتتاع بـ  ،لة زيادع أسعار التائدع بعد التعويمحص  وكانت م  

 40. 2018العودع لتختيض سعر التائدع قبل فبراير  "المركزي"ولم يستطع  39.لى تكاليف االستثمارواض  ع

صديقة لم تمع ااعمال بشكل كامل، بل إن سياساي الصندوق بـدي متعارضـة فـي بعـض  ،لم تكن خطة الصندوق إ ن

ة للصــندوق لتطبيــق البرنــاما ااحيــان، وكــ ن أحــد المســتهدفاي تســير فــي ات ــاه معــاكس ل خــر، كمــا يظهــر فــي مراجعــ

 41. 2017في سبتمبر " اإلصالحي"

ال نيــه يشــكل تحــدياي  ، ولكــن االنختــا  الكبيــر لقيمــة 2016تــم اســتيتاء جميــع معــايير ااداء الكميــة لشــهر ديســمبر "

يونيـو  ، ومن المرج  أن ال تكون النتـائا المسـتهدف تحقيقهـا فـي نهايـة سبب ارتتاع تكاليف منت اي الوقودب. سياسية

السلطاي تتخذ تدابير تصـحيحية مـن قبـل تنتيـذ  .قد تحققت( للموازنة)فيما يتعلق بتاتورع دعم الوقود والع ز ااولي 

 ".تعديل مالي أقوى في العامين المقبلين، بما في  ل  من خالل إصالح دعم الوقود

 

، فتــي الوقــت الــذي كــان لمــؤلمقشــف امــو المزيــد مــن الت ي التــي نت ــت تحــت سياســاي الصــندوق،كــان حــل المشــكال

فــي ااعــوام الماليــة ااولــى  %0.4 - 0.9 - 1.8الصــندوق يتطلــع فيــه لتختــيض دعــم الوقــود، كنســبة مــن النــاتا، إلــى 

حتـى   2019- 2020 فـي %0.6 أن يصـل إلـىويطمـ  الصـندوق  %1.8 - 2.7 - 3.3للبرناما، فقد س ل مـذا البنـد عمليـا 

 42.  2020-.2021في %0.4 يتراجع إلى
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 - 2015من الناتا فـي  %7.9التزمت مصر بوضع ميزانية ااجور على منحنى نزولي، من  ،ووسط تل  اإلجراءاي القاسية

ا فـي بدايـة البرنـاما المتتـق عليـه بـين مصـر ، ومو ما يقل عن مـا كـان مسـتهدًف م 2019 - 2018في  %5إلى م،  2016

إلـى م،  2019-2018أن تصـل نسـبة ااجـور للنـاتا فـي  ،الصندوق في المراجعة ااولـى للبرنـاماوالصندوق، حيف توقع 

أجــور )والتــي تعمــل خــارج معادلــة مبــارم  ،، ومــو مــا يعكــس بشــكل واضــ  الصــيغة الحاليــة للسياســاي االجتماعيــة6.1%

 (. أسمية أكبر، مقابل دعم أقل

 

اي إلنقــا  مصــر مــن واقــع يه يعيــد إنتــاج نتــس سياســاي التســعينيبــدو فيهــا الصــندوق وك نــ ،لكــن الصــورع فــي م ملهــا

وتقلـيث  ،اقتصادي سامم في خلقه، فقد أعاد صياغة نتس الروشتة التي تقوم علـى التوسـع فـي ضـرائب االسـتهالم

أن ال ديـد مـو  فير بيئة ضـريبية صـديقة لالسـتثمار.مع تو ،وغيرما من تدابير التقشف ،عمم وااجور الحكوميةالدعم الم  

 .الدولة كانت أكثر جرأع في تنتيذ مذه التوصياي

 

 تمــل كانــ :ااول.. ســنحاول اإلجابــة عليهمــا فــي التقــراي التاليــة  ،نا البيانــاي الســابقة إلــى أن نطــرح تســاؤلينتــدفع  

أسـعار في ظل ات اه الحكومـة بشـكل جـدي مـذه المـرع لتحريـر  :والثاني ،؟على االقتصاد إي ابية   إلجراءاي الصندوق رثار  

 ؟ االجتماعية تحت توصياي الدائنين غة الرامنة للسياسايفما مي الصي ،الطاقة

 

 النتائا االقتصادية ــــــــــــ 
ال يمكن إنكار أن سياساي الصندوق ساممت في الحد مـن ع ـز الموازنـة وتحقيـق اسـتقرار اسـعار الصـرف، وأن النمـو  

  ؟، فما مو السبباالقتصادي ارتتع وقت تطبيقها

مــو عـودع التــدفقاي الســاخنة لالسـتثماراي ااجنبيــة إلـى أ ون الخزانــة المحليـة، ب انــب الــدعم  ،أحـد ااســبا  الرئيسـية

والـذي عـزز قـدرتها علـى التوسـع فـي  ـرح سـنداي فـي ااسـواق الدوليـة ( شـهادع الثقـة)الذي منحـه الصـندوق لمصـر 

 .اا أيًض بتائدع مرتتعة نسبيً 

 

مو ارتتاع التائدع المحليـة علـى الـديون المصـرية،  ،الجتذا  االستثماراي الساخنة في الديونوأحد العوامل المساعدع 

 . االتي أشرنا لها سابًق  ،في ظل إجراءاي كب  التضخم

 

وبقدر ما ساممت عودع ااجانب لسوق أ ون الخزانة في دعم ال نيه مقابل الدوالر، فقد دفعت الخزانة العامة ضـريبة 

لتت، لقد قادي سياساي الصندوق تمثلت في زيادع نتقاي التوائد في الموازنة العامة بشكل م   ،عبامظة لهذه العود

 .بالدنا إلى المزيد من الديون



 المركز المصري للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

25 

 

 

ميمنت على العالم  اوالتي تتلخث في أنه" أزمة ااسواق الناشئة"تزامن مع ما يعرف بـ  ،المشكلة أن برناما الصندوق

لمية سياساي تش ع على اإلبقاء على أسعار التائـدع عنـد مسـتوياي منختضـة للغايـة، المتقدم بعد اازمة المالية العا

 ، اي التائدع المرتتعـة ،وكان  ل  يش ع االستثماراي الساخنة في ااوراق المالية في التدفق على ااسواق الناشئة

 .مثلما حدب مع مصر

 

 أميل  ( يدراليم لس االحتيا ي الت)بن  المركزي منام أصب  ال ،ولكن مع ظهور بوادر التعافي على االقتصاد اامريكي

 ،ا، ومـو مـا قـاد مـذه االسـتثماراي السـاخنة للخـروج بسـرعة مـن ااسـواق الناشـئةإلى رفع التائدع بوتيرع سـريعة نسـبيً 

 .ا عن العوائد المرتتعة ال ديدعبحثً  ،والعودع امريكا

، ومو الشهر الذي م 2018في فبراير  %32سوق الخزانة من تراجعت حصة المستثمرين ااجانب من  ،وفي مذا السياق

 .في سبتمبر من نتس العام %18بدأي مصر تختض فيه التائدع، إلى 

 

مليـار جنيـه، بعـد أن  72.7وتزامن  ل  مـع تـدمور فـي صـافي ااصـول ااجنبيـة للبنـوم الت اريـة، لتسـ ل رقـم سـالب بــ  

 2018.43ل مليار جنيه في أبري 82.5كانت رقم موجب بـ 

 

العملة المصـرية، مقابـل تـدمور عمـالي أسـواق ناشـئة مثـل تركيـا واارجنتـين فـي خضـم  تماس   ويتسر تحليل صحافي 

 .  ويال اازمة النات ة عن رفع التائدع في أمريكا، ب ن المركزي المصري اتبع أسلوبا لحماية العملة لن يدوم  

 

ا مـن ومـي الخطـوع التـي كانـت ستسـتدعي نقـدً ( المركزي  لحماية العملةالبن  )بدال من أن يتدخل "ويقول التحليل إنه 

صندوق النقد الدولي، قام البن  المركزي باالعتماد على البنوم المملوكة للدولة في بيع أصولها ااجنبيـة فـي مقابـل 

 44(".على ال نيه)مذا الضغط 

  النهيار جديـد فـي قيمتـه، لكـن الصـورع عر  أنه م  ال تعني بالضرورع  مذه المعطياي تعني أن ال نيه الزال تحت ضغوط،

 . ليست وردية

                                                
  https://goo.gl/bnW8Ym - 2018 -الشرق ااوسط  -محمد جاد  -ي الذكرى الثانية لتعويمه ال نيه المصري يواجه المزيد من التحدياي ف 43

44 Egypt's pound set to weaken as banks deplete their foreign currency reserves - Natasha Turak - CNBC - 2018 - https://goo.gl/9Ea5ad. 

https://goo.gl/bnW8Ym
https://goo.gl/9Ea5ad.
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لـة اسـتنزاف  ويلـة بعـد برح المؤيدع للصـندوق علـى مؤشـراي مثـل احتيـا ي النقـد ااجنبـي، والـذي مـر   تعتمد الدعاية

يار دوالر في مل 44.5ا مستوياته قبل الثورع، ووصل إلى ثم عاد للصعود بعد اتتاق الصندوق مت اوزً م،  2011ثورع يناير

 45(.2016مليار دوالر في يونيو  17.5مقارنة بـ ) 2018أكتوبر 

ا في العملة المحليـة، ويسـامم اسـتقرار ال نيـه فـي تعزيـز تـدفقاي العـاملين ويساعد االحتيا ي الكبير على الثقة نسبيً 

مليــار دوالر فــي  2.6إلــى  2016-2015مليــار دوالر فــي  1.7ارتتعــت مــن )مــن الخــارج عبــر المنافــذ المصــرفية الرســمية 

2017-201846.) 

ارتتعـت إيـراداي السـياحة مـن )ملمو  في التترع ااخيرع فـي  النشـاط السـياحي التحسن الا وقد ساند االحتيا ي أيًض 

 (.201847-2017مليار دوالر في  9.8إلى  2016-2015مليار دوالر في  3.7

، وصلت 2018 - 2017تنا في اد أن قيمتها اقتربت من ثلف احتيا سن  ،تنا الخارجية قصيرع ااجلالكن بالنظر إلى التزام

وقـت أن بلغـت  ،صحي  أن الدولة ن حت في تختيض مذه النسبة عن مستوياتها في العام المالي السـابق .%27.8إلى 

 2015.48 - 2014في  %12.8، لكنها كانت عند 39%

فـي تضـخم ح ـم االحتيـا ي كـرقم مطلـق، ولكـن فـي  عالقة الديون باالحتيا ي مس لة مامة للغاية، فالحكمة ليسـت

مـا كانــت اإلجابـة مـي الخيــار إ ا  تبطـة بالتنميــة أم يـ تي مـن الــديون؟ فـي حـالومـل يــ تي مـن مصـادر مر ،مصـادر تمويلـه

 ،انهــا أمــوال ليســت مملوكــة لهــا ،فهــذا يعنــي أن الدولــة لــن تســتطيع أن تــتحكم ب ريحيــة فــي مــذا االحتيــا ي ،الثــاني

 . أو عاجاًل سدادما رجاًل وستضطر ل

وقد سـاممت الـديون الخارجيـة  ويلـة ااجـل التـي جنتهـا مصـر مـن خـالل  روحـاي السـنداي الدوالريـة فـي تعزيـز مـذه 

وجـاء ( 2018 ،فبرايـر) مليـار دوالر فـي شـهر واحـد 4.3قتـزي االحتيا ـاي بــ  ،االحتيا اي المتضـخمة، علـى سـبيل المثـال

 49.مليار دوالر 4الدوالرية بقيمة للسنداي   ل  بعد شهر من  رحو 

 

 

 

 

 

                                                
 بياناي البن  المركزي  45

 .نتس المصدر 46

 .نتس المصدر 47

 . نتس المصدر 48

49  Egypt Foreign Reserves Surge to Record After Eurobond Sale – Mirette Magdy – Bloomberg – 2018. 

       https://goo.gl/4iVEhc 

 

 

https://goo.gl/4iVEhc
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اي النقـد ااجنبـي مـع زيـادع يـت االرتتاعـاي ااخيـرع فـي احتيا "، كيـف تزامنـبلـومبرج"وكما يظهر الشكل التالي لوكالـة 

  .الدين الخارجي للبالد

 

وتزامن  ،"اإلصالح" كما تعكس البياناي ااخيرع للبن  المركزي المصري، كيف ارتتعت الديون الخارجية بقوع في سنواي

 .  ل  مع ارتتاع ما تلتهمه الديون من مصادر دوالرية تتمثل في خدمة مذا الدين

 

كمــا تبشــر الــدعايا  ،ا أننــا ننطلــق نحــو رفــاق النمــو االقتصــاديال يعنــي  لــ  أننــا تحــت مخــا ر اإلفــال ، وال يعنــي أيًضــ

المصرية واحتياجـاي السـلع ااساسـية، ولكنهـا ال تقـدر  اي الحالية تغطي تكاليف الديونيالمؤيدع للصندوق، فاالحتيا 

لكـي تخلـق فـرص عمـل تسـتوعب الـداخلين ال ـدد إلـى السـوق  ،بسهولة أن تمول النمو االقتصادي الذي تحتاجه الـبالد
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ومو مـا يتـر  علـى الـبالد أن تـن   فـي فـت  السـبل لخلـق مـوارد ،  50سنويا %8والتي يقدرما الخبراء بنسب ال تقل عن 

 .ى غير الديون لكي تحقق التنميةأخر

 

حتى يسـتطيع االقتصـاد أن يقـف علـى سـاقين وينطلـق، ولكـن  ،نظر إلى الديون المتتاقمة على أنها مرحلة مؤقتةقد ي  

أن تـاريخ مصـر الحـديف مـن المديونيـة يكشـف أن اسـتماعها لنصـائ   ،ااولى ،علينا أن ننظر في مذا الصدد إلى مس لتين

كحــل ازماتهــا الماليــة، بــل إن توقعــاي الصــندوق ال تعكــس  ،لــم يغنهــا عــن إدمــان تعــا ي الــديون ،المؤسســاي الدوليــة

 51.ا لضغوط الديون في ااجل المتوسطتختيًت 

 

 

ـــة  كمـــا أن االســـتثماراي ااجنبيـــة المباشـــرع، ومـــي التـــدفقاي الصـــحية للنقـــد ااجنبـــي مـــن حيـــف ت ثيرمـــا علـــى التنمي

 %10الرقم المستهدف ب ن يصل الصافي إلى " اإلصالح"يلة، لم تحقق خالل سنواي واستعدادما لالستقرار لتتراي  و

من الناتا، وإن كان صندوق النقد في مراجعته الثالثة وضع توقعاي متتائلة للغاية تصل بصافي تل  االسـتثماراي إلـى 

وفــق )قــود ااخيــرع خــالل الع ،، ومــي نســبة لــم نحققهــا مــن قبــلم 2023 – 2022مــن النــاتا فــي  %17مــا يقــر  مــن 

 (. تقديراي البن  الدولي

                                                
 .مقابلة مع محلل في أحد بنوم االستثمار 50

51 IMF fiscal monitor report october 2018 - https://goo.gl/rquEGj 
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للتعــويم علــى الصــادراي،  اإي ابًيــ اســنلمس بطبيعــة الحــال انعكاًســ ،وإ ا مــا راقبنــا موازيننــا الت اريــة مــع العــالم الخــارجي

ا مـع فقـد تـزامن التعـويم أيًضـ ،فب انب ت ثير تختيض العملة على السعر النهائي للمنتا المصري في ااسـواق الخارجيـة

، م 2011تحقيق تقدم كبير في توفير الطاقة للقطاع الصناعي، بعد أزمة انقطاعـاي تتاقمـت فـي التتـرع التاليـة لثـورع 

 . ومو ما ساعد المصانع على رفع  اقاتها التشغيلية

 %16.5و  %13.8ثـم بنسـبة م،  2017-2016فـي  %15.9ا للمراجعة الثالثة للصندوق، بنسبة وقد نمت الصادراي، وفًق 

 . في العامين التاليين

 ،%12.5إلــى  %14.3، مــن 2019-2018و 2017-2016أن الع ــز الت ــاري تراجــع بشــكل محــدود بــين  ،لكــن الخبــر الســيء

، وبــالنظر إلــى أن صــندوق النقــد يقــدر نشــا نا الت ــاري %10إلــى  %1.5و لــ  فــي ظــل ارتتــاع وتيــرع نمــو الــوارداي مــن 

ا إلى أحـد وارداي إلى انختا  قيمة العملة المحلية، لكن من الممكن أن نرجعها نسبيً فيصعب أن نرجع زيادع ال ،بالدوالر

مشــكالتنا الهيكليــة والمتعلقــة باعتمــاد القطــاع اإلنتــاجي فــي مصــر بقــوع علــى اســتيراد مــدخالي اإلنتــاج، وبالتــالي مــع 

ا وزادي داري الماكينـة م ـددً  ،البنـومتقديم الحوافز للمنت ين من توفير الطاقة الستقرار العملة الصعبة وإتاحتها فـي 

 .محل  سر ،حصلة على الميزان الت اريالوارداي، وكانت الم  

قد يذمب البعض إلى أن المديونية ليست سيئة في حد  اتها، وأن اامر يرتبط بطريقة توظيتنا ليموال التي نقترضها، 

اي الخطـرع، وفـي الوقـت  اتـه فـإن الحكومـاي تحـت خاصة وأن المديونية الخارجية في مصر ال تزال بعيدع عن المستوي

لها دور في تحتيز النمو وتوفير  ،كانت مهتمة بضخ استثماراي كبرى في البنية ااساسية "،عبد التتاح السيسي"رئاسة 

 . فرص العمل

النمــو  ، يــرون أن الــبالد ال تســير فــي الوقــت الحــالي فــي مســار يبشــر بــالخير علــى صــعيد52لكــن خبــراء، مثــل وائــل جمــال

ل الناتا المحلي اإلجمالي المصـري  م، 2018–2017في السنة المالية " :االقتصادي، حيف يقول الخبير  بنسـبة نمـواً س  

ل ااعلى منذ 5.3% أن يواجـه االقتصـاد تبعـاي  ، مباشرًع قبـل%7.2، عندما بلغت نسبة النمو 2008–2007، ومو المعد 

ـن، 2011اازمة االقتصادية العالمية والال استقرار السياسي الذي بدأ في مطلع العام  . لكن على الرغم من مـذا التحس 

 ليس النمو في مصر شاماًل والمستدامًا". 

                                                
 .صحتي ومتكر مصري 52

https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy/egypts-economy-grows-5-3-percent-highest-in-10-years-minister-idUSKBN1KF2BP
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy/egypts-economy-grows-5-3-percent-highest-in-10-years-minister-idUSKBN1KF2BP
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy/egypts-economy-grows-5-3-percent-highest-in-10-years-minister-idUSKBN1KF2BP
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy/egypts-economy-grows-5-3-percent-highest-in-10-years-minister-idUSKBN1KF2BP
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy/egypts-economy-grows-5-3-percent-highest-in-10-years-minister-idUSKBN1KF2BP
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لت نمـوًا ويشير جمال في مـذا السـياق إلـى أن " الحـافز ااساسـي وراء النمـو االقتصـادي عمليـاي االسـتخر اج التـي سـ  

فــي المئــة مــن إجمــالي معــدل النمــو  15.8، وســاممت بنســبة 2018–2017فــي المئــة خــالل الســنة الماليــة  8.6بنســبة 

ـ   لالسـتمرار السنوي. وقد استقطب قطاع الغاز معظـم االسـتثماراي الخارجيـة المباشـرع فـي مصـر، ومـذا الـنمط مرش 

للنمو االقتصادي ليس أمرا م مونا، وفي ظل معدالي اإلنتاج واالسـتهالم فالرمان على الموارد الطبيعية كمصدر . 53"

المتوقعة للغاز الطبيعي يقول بن  بي إن بي باريبا في تقريـر إنـه علـى الـرغم مـن التوقعـاي بعـودع الـبالد لتصـدير الغـاز 

 54. ويلة ، إال أن مذا لن يكون قابال لالستمرار لتترع2019بعد 

 الجتماعيةالنتائا اــــــــــــ 
ب انب اإلجراءاي المالية التي تسببت في تلكل الدخول الحقيقية للموا نين، سـواء بزيـادع ضـرائب االسـتهالم أو بالحـد 

ا العتماد االقتصاد المصري بقوع من نمو ااجور الحكومية، فقد كان لتعويم ال نيه ااثر اابرز على حياع الموا نين نظرً 

 .على االستيراد

 

، ومــو مــا 2018إلــى أكتــوبر - 2016فــي التتــرع بــين أكتــوبر  ،%54.9رقم العــام اســعار المســتهلكين بمعــدل وقــد زاد الــ

، وليسف ال توجد بياناي دورية عن "اإلصالح االقتصادي"يمكن اعتباره معدل االقتطاع من دخول الموا نين في فترع 

 .تظهر لنا مدى مالحقة ااجر ااسمي لوتيرع التضخم ،ااجور

مو يرتتع بوتيرع أسرع، حيف زاد في تل   ،هر التراجيديا ااكبر في زيادع الرقم الخاص بالطعام والشرا ، فمن ناحيةوتظ

ا ان أصـحا  الـدخول الـدنيا عـادع مـا نظرً  ،ا على أصحا  الدخول الدنيافهو ااكثر ت ثيرً  ،، ومن جهة أخرى%67.9التترع بـ 

 . ع من النتقاييوجهون نسبة ضخمة من دخولهم لهذا النو

وظهــر التعــويم بشــكل واضــ  علــى ســلعة أساســية مثــل الــدواء، الــذي يتتــر  أن وزارع الصــحة مســئولة عــن تســعيره، 

فبالرغم من أن البن  المركزي وضع قبل التعويم سياسة تعطي قطاعـاي السـلع ااساسـية أولويـة فـي تـوفير العملـة 

تكاليف المدخالي المستوردع وضغطت علـى الـوزارع للسـماح بزيـادع الصعبة، لكن الشركاي قالت إنها تعاني من ارتتاع 

كان  لـ  مـذه المـرع نتي ـة  2017، وعادي الوزارع وسمحت بزيادع جديدع في يناير 2016في أسعار منت اتها في مايو 

 55. إعادع تسعير ال نيه في السوق الرسمي وانختاضه الحاد أمام الدوالر

 

 ،الوقود قريبة الصلة بالتقراء، عكس ما تـروج لـه الدولـة بـ ن دعـم الطاقـة إمـدار للمـواردكانت زياداي  ،وب انب التعويم

 .ان الطبقاي العليا تستتيد منه

 

وحتـى  2014ميكلـة دعـم الطاقـة فـي  منـذ بـدء برنـاما اعـادع 2014فمنذ بـدء برنـاما إعـادع ميكلـة دعـم الطاقـة فـي  

نيا (وقـــود الميكروباصـــاي) ، ارتتـــع ســـعر لتـــر الســـوالر2018 لســـد ع ـــز  ،التـــي تعتمـــد عليهـــا الطبقـــاي الوســـطى والـــد 

 )وقـود سـياراي الطبقـة المترفـة( 95، بينما زاد سعر لتـر بنـزين %400المواصالي العامة في العديد من المنا ق، بنحو 

 . %181.8تتالية في السنواي الالحقة بنسبة ، ثم عبر قراراي م   2012في 

 

 كان ،"أشرف العربي" ر التخطيط السابقن البداية، فوزيلم يكن بهذه القسوع م ،أن برناما إعادع ميكلة الدعم ،والواقع

ــ علــى المراحــل ااولــى فقــط مــن مــذا  يقتصــر   ،إلــى أن تعمــيم زيــاداي أســعار الوقــود علــى كــل الطبقــاي 2014فــي  جرو  ي 

قصـر «اإلصالح» دية الحكومة في البرناما، والهدف منه إيصال رسالة لكل  بقاي الم تمع ب ، وأن المراحـل التاليـة ست 

 .ترفة، بينما سيتوفر الوقود بسعر مدعم للطبقاي اادنىرفع الدعم على الطبقاي الم  

                                                
  https://goo.gl/aevc9x - 2018 -ديوان  -رالم  متعاظمة  -وائل جمال  53

  https://goo.gl/GE3GdZ - 2017 -مصراوي  -مصر محطة لتصدير الغاز اإلسرائيلي للعالم : بن  فرنسي 54

 https://goo.gl/B5175J - 2017 -مدى مصر  -محمد جاد  -بين الخصخصة والحماية من غالء العالج « الت مين الصحي الشامل» 55

https://nl.hideproxy.me/go.php?u=lP68BKdQdGyW%2B%2FitI27JYAQqiBalbZ4qUb0nw8ikRahdVBe%2BtuuG3xekQ7r4gdVatuXd%2FgfWNnDuJJkHBLewBX8HJwTRZVL7L8Mv4YaALSQNa2yge2%2F3n7FcgFU%3D&b=5
https://nl.hideproxy.me/go.php?u=lP68BKdQdGyW%2B%2FitI27JYAQqiBalbZ4qUb0nw8ikRahdVBe%2BtuuG3xekQ7r4gdVatuXd%2FgfWNnDuJJkHBLewBX8HJwTRZVL7L8Mv4YaALSQNa2yge2%2F3n7FcgFU%3D&b=5
https://nl.hideproxy.me/go.php?u=lP68BKdQdGyW%2B%2FitI27JYAQqiBalbZ4qUb0nw8ikRahdVBe%2BtuuG3xekQ7r4gdVatuXd%2FgfWNnDuJJkHBLewBX8HJwTRZVL7L8Mv4YaALSQNa2yge2%2F3n7FcgFU%3D&b=5
https://nl.hideproxy.me/go.php?u=lP68BKdQdGyW%2B%2FitI27JYAQqiBalbZ4qUb0nw8ikRahdVBe%2BtuuG3xekQ7r4gdVatuXd%2FgfWNnDuJJkHBLewBX8HJwTRZVL7L8Mv4YaALSQNa2yge2%2F3n7FcgFU%3D&b=5
https://goo.gl/aevc9x
https://goo.gl/GE3GdZ
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مــي  2014كيــف كانــت الحكومــة رنــذام تنــوي إيصــال دعــم الوقــود للطبقــاي اادنــى؟ كانــت الوســيلة المطروحــة فــي 

مها "الكروي الذكية" المستهل  لمحطة البنزين للحصول على الوقود، والتـي سـتكون بمثابـة بطاقـة مويـة  التي سيقد 

د مستوى السيارع، والمرتبط بطبيعة الحال بمسـتوى دخـل مالكهـا، أو الغـر  مـن اسـتخدامه لهـذا الوقـود، والـذي  تحد 

 .يتحدد على أساسه أيًضا مدى استحقاقه للدعم

 

ال"،" ر البترول الحاليأن وزي ،لكن المتاج ع بعـد انتخابـه  "الـرئيس عبـد التتـاح السيسـي"فـور حلـف اليمـين أمـام   ارق الم 

إن الحكومـة  وقـالوانتقد فكرع وجود سعرين للوقـود، عن إلغاء الكروي الذكية، بل  أعلنلدورع رئاسية ثانية مذا العام، 

 .تخطط إلنهاء الدعم على البنزين تماًما

 

ــر أســعا إيصــال الــدعم »بمثابــة الضــربة القاضــية للمنطــق القــائم وراء سياســة  ،ر الوقــودكــان اإلعــالن عــن تعمــيم تحري

، أي «معمًما»أن نظام الدعم القديم يعيبه كونه  ، مي، فالتلستة المتترضة لسياسة إعادع ميكلة الدعم«لمستحقيه

 56.اغنياء من مذا الدعمأن الدولة توصل الوقود والكهرباء لكل الطبقاي بسعر واحد، ومو ما يتت  البا  الستتادع ا

 

وزيادع أسعار الوقود، فما ا قدمت لهم بـديال  ،"الصادم"من جيو  الموا نين عن  ريق التعويم  اقتطعت الدولة إ ن

 ؟عن  ل 

 

 ال. اكان يتتر  أن تعو  الدولة الموا نين عن زياداي أسعار الوقود بتـوفير خـدماي النقـل العـام الـرخيث نسـبيً  ،بداية

ا خاصـة مـن المشـتغلين، ولكـن يسـاعد أيًضـ ،مار في النقل العام فقط فـي تختيـف ااعبـاء عـن المـوا نينيسهم االستث

ممــا يقلــل مــن تكــاليف الوقــود بشــكل غيــر مباشــر، ناميــ  عــن  ،علــى تقليــل االعتمــاد علــى الســياراي الخاصــة والتاكســي

 . ت ثيراته البيئية اإلي ابية

 

يتضـ  أن االثنـان اسـتهدفا فـي السـنواي ااخيـرع تقلـيث  57امرع واإلسـكندريةوبالنظر إلـى ميئتـي النقـل العـام فـي القـ

 . خسائرمما، مع زيادع االستثماراي التي يتتر  أن تنعكس على الخدمة المقدمة

 

 

                                                
 . 2018" صالح المستقطعة من أجر مي وكريمة ضريبة اإل" التقراي ااربعة السابقة مقتبسة من مقال لمؤلف البحف في موقع مدى مصر تحت عنوان   56

 . حساباي الباحف من بياناي الحسا  الختامي 57

https://nl.hideproxy.me/go.php?u=3eu8XKdQLTGb%2BP2jImTJaxYu1Vupb9xrWq8jn5GpRasSXAi94efRjUfgFrI%3D&b=5
https://nl.hideproxy.me/go.php?u=3eu8XLFVOzGM8f%2B2M3fUKxA2y1qrcsUtV6Yxw9y4U7YdUBe9gLGSyFm5Qsaa9a4vyuSoiBH2Fw%3D%3D&b=5
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ا وللتوسع أيًض  ،  خارجيةن  ا أن تحتاج كل من الهيئتين إلى مع وبالنظر لضخامة قيمة ااجور وت اوزما لإليراداي، كان  بيعيً 

 . لتغطية تكاليف التشغيل واالستثماراي ال ديدع ،في قيمة االئتمان

خالـد عليـوع، رئـيس  .، فاللواء، اختلتتا بش ن زيادع سعر التذاكرن تمران بظروف مشابهة، أن الهيئتين اللتيولكن المتارقة

 . بعد االجتماعيراعاع للم   ،ة لزيادع أسعار التذاكرني   أكد أنه ال ،ميئة النقل العام باإلسكندرية

سـيحد مـن  ،ن تثبيـت السـعرإ" :ا بقولـهمـو فـي صـال  الوضـع المـالي، معلًقـ ،أن الحتاظ على دعم النقـل العـام بل واعتبر

االستخدام العشوائي والزائد لوسائل النقل ااخرى، وسيسامم فـي ختـض اسـتهالم الوقـود المـدعم والمهـدر بسـبب 

مليــار جنيــه فــي  187ب نواعهــا والتــي تقــدر علــى المســتوى القــومي بحــوالي التوقتــاي واإلشــاراي المروريــة والحــوادب 

 .58"السنة

 

بــالتزامن مــع تطــوير  59ا مــع ارتتــاع أســعار الوقــود،تماشــيً  ،فقــد أقــري زيــادع فــي التــذاكر ،أمــا ميئــة نقــل القــامرع الكبــرى

 .تعمل على إدخال تقنية ال ي بي إ  ،فهي على سبيل المثال ،إمكانياتها

لكــن واحــدع منهمــا رأي ضــرورع إشــرام المــوا ن فــي  ،كــال الهيئتــين كانتــا تنتقــان علــى تحــديف خــدماتهما ،بمعنــى رخــر

سائل علـى زيـادع أسـعار التـذاكر تكاليف مذا التطوير، بينما استطاعت الثانية أن تحافظ على سعر التذكرع مستقرً  ا، وال ي 

 .اا كافيً ا ماليً ية الذين ال يوفرون دعًم اع السياساي المالا صن  ولكن أيًض  ،رئيس ميئة القامرع فقط

 

 "متــرو اانتــاق"مــع زيــادع أســعار التــذاكر، تكــرري فــي حالــة  ،فــي التحــديف والتوســع فــي الخــدماي ت ربــة ميئــة القــامرع

ـــة  ـــا   ،خـــالل الســـنواي ااخيـــرع "ميئـــة اانتـــاق"بشـــكل صـــري ، فبيانـــاي موازن تعكـــس توجيـــه نتقـــاي ضـــخمة ت ـــاه ب

بلغـت  ،2019-2018فـي موازنـة  )، وتتضائل باقي النتقاي ااخرى أمام مذه النتقاي االسـتثمارية االستثماراي العامة

ومـــي تتوســـع فـــي -، إال أن الهيئـــة (مليـــار جنيـــه 8.1مليـــون جنيـــه مقابـــل اســـتثماراي بــــ  58قيمـــة ااجـــور بالهيئـــة نحـــو 

 .جنيهاي 7و  5و  3كانت ترفع التذكرع بوتيرع متسارعة من جنيه واحد إلى  -االستثمار

 

                                                
  https://goo.gl/5QXdSJ - 2018 -مصراوي  -محمد عامر  -" ااتوبيس"أو" الترام"ال زياداي في أسعار تذاكر ": نقل عام اإلسكندرية" 58

 https://goo.gl/8uYJqR - 2018 -اليوم السابع  -ماجد تمراز  -على ااسعار ال ديدع لتذكرع أتوبيساي ميئة النقل العام بالقامرع تعرف  59
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ولقـد ات هـت الدولـة منـذ موازنـة  عمـم للـدعم.فإن الدولـة ترغـب فـي إنهـاء الشـكل الم   ،وكما يتض  من العر  السابق

ا للدعم الموجه على أسا  الدخل، و ل  من خالل التوسع بسرعة في مـن  المعاشـاي للتحول تدري يً  م، 2014-2015

 (. من ومعاشاي تكافل وكرامةمعا  التضا)النقدية للتئاي منختضة الدعم 

 

 2.2أصــبحت تغطــي  2015ووفقــا للبيانــاي المعلنــة  مــن الحكومــة فــإن معاشــاي تكافــل وكرامــة التــي بــدأ صــرفها فــي 

، ومي  ترع في التوسـع فـي المعاشـاي النقديـة، قياسـا (مليون أسرع 3.2وتخطط الحكومة لزيادتهم لـ ) مليون أسرع 

 60.شاي الضمان على مدار العقود الماضيةاداء الدولة في التوسع في معا

 

لكــن معــايير االســتهداف والطريقــة التــي يــتم بهــا تحديــد قيمــة المعاشــاي المســتحقة وزيادتهــا فــي أوقــاي الضــغوط 

ظلت سرا حبيسا في أروقة الحكومة، ولـم يـتم  رحـه علـى الـرأي العـام ، خاصـة وأن البـدء فـي صـرف مـذه  61التضخمية

ومو ما ي عل من المستحيل على أي باحف أن يصدر حكما حول مدى مالئمة تل  . البرلمان المعاشاي كان قبل تشكيل

، ومـا إن كانـت المعاشـاي كافيـة إلنقـا  "اإلصـالحية " المعاشاي لتختيف الضغوط االقتصادية التي أنت تها السياساي 

 !التئاي الهشة من السقوط في التقر أم ال 

 

م ااعضــاء ال ــدد لمنظومــة مــن أجــل الســماح بانضــما ،مرتبطــة بمســتوى الــدخللوضــع شــروط  ،اوات هــت الدولــة أيًضــ

بعـد أن كـان االنضـمام لهـذه المنظومـة  ، فقطتحويل دعم الغذاء إلى مساندع خاصة باادنى دخاًل  ،بمعنى رخر التموين.

قـدي علـى السـلع وفي نتس الوقت زادي الدولة، بعد اتتاقها على قـر  الصـندوق، الـدعم الن 62ا بدون شروط،متتوحً 

  63.جنيه للترد، و ل  على مرحلتين 50إلى  21الغذائية ب كثر من الضعف، من 

 

وال يضع الصندوق في تقاريره أمـداف محـددع لمسـتوياي التقـر، وبـالرغم مـن  موحاتـه الكبيـرع بشـ ن تختـيض الـدعم 

 2017ة بشـ ن البطالـة، فتـي ينـاير وتحقيق التوائض في الموازين الماليـة للموازنـة، فهـو يضـع أمـداف متواضـعة للغايـ

 2018وفـي يوليـو . %12.3إلـى  %12.7توقع أن تنختض البطالة بشكل  تيف في أول عام مـالي التتـاق القـر ، مـن 

 . %9.7عند  2019-2018في  %10توقع أن تنختض بشكل  تيف عن مستوى 

                                                
  https://goo.gl/EqY7vN - 2018 -مصراوي  -ياسمين سليم  -سنواي  3خالل " تكافل وكرامة"مليار جنيه إجمالي الدعم المنصرف على  18.3 60

 .زيادع في قيمة المعا  %25جنيه شهريا، ومو ما يمثل حوالي  100بنحو  2018-2017زادي قيمة معاشاي تكافل وكرامة بموازنة  61

تخصيث جدول مواعيد .. جنيه 2000دخلهم عن  إضافة من ال يزيد.. 2015لنهاية ديسمبر  2006من يناير .. ننترد بنشر ضوابط إضافة المواليد ال دد ببطاقاي التموين 62

 .     https://goo.gl/fZn6dF - 2018 -اليوم السابع  -مدحت ومبة  -الستقبال الموا نين وفقا لتسلسل أرقام بطاقاتهم لت نب الزحام 

 . https://goo.gl/iQWxBE - 2017 -الوفد  -عمرو اسماعيل  -اي التموين ثالب زياداي متواصلة لدعم بطاق.. جنيًها 50لـ  18من  63
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الدولــة اســتهدفت القطاعــاي ااعلــى تشــغيال لــم يــ تي ب ديــد بالنســبة للتشــغيل، بــالرغم مــن أن " اإلصــالح " الواقــع أن 

لكـن الزال مـن المبكـر أن نحكـم علـى ال ـدوى مـن مـذا التشـريع  2017بالحوافز في قانون االستثمار ال ديد الصادر فـي 

 . ال ديد

 

ويدعم  الصندوق براما متواضعة الش ن لمواجهة مشـكلة البطالـة المزمنـة فـي مصـر، مثـل بـراما التـدريب المخصصـة 

)   وتخصــيث مبــالغ فــي الموازنــة لزيــادع دور الحضــانة العامــة للمســاعدع علــى إشــرام المــرأع فــي ســوق العمــل للشــبا

 64(.2019-2018مليون جنيه في  600إلى  2017-2016مليون جنيه في  250ارتتعت من 
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 ة ـالخاتمــــــــــــ 

الماضـية، وقـد  ةع الثالثـ ا خـالل العقـودع كثيـرً  لـم تختلـف   "،النقـد صـندوق"مـع  "مصـر"أن ت ربـة  يتضـ    ،السـابق من العـر ع 

 :ونستطيع أن نعدد عناصر التشابه في النقاط التالية والنتائا. تشابهت في المعطياي

تحــاول فيهــا الدولــة أن تقــاوم تعــويم العملــة، للحــد مــن اآلثــار  ،مســاعداي الصــندوق كانــت تــ تي بعــد فتــرع عصــيبة -1

جراء على التضخم وتكاليف تمويل المشروعاي، وتستنزف في سبيل  ل  احتيا اتها من النقد ااجنبي السلبية لهذا اإل

جراء التعويم الذي ينص  به الصندوق، فهـو نتي ـة  بيعيـة ب المساعدع، وال نستطيع أن نلوم إحتى تتر  خزائنها وتطل

 .للتشل االقتصادي للدولة مهما حاولت ت خيره

يــوحي بــ ن تدخلــه ســامم فــي تحســين  ،لتحقيــق ن ــاح مؤقــت ،لــى اجــراءاي السياســاي النقديــةلكــن الصــندوق يــرامن ع 

فيساعد على زيـادع تـدفقاي النقـد  ،أوضاع البالد، تشمل تل  اإلجراءاي تعويم العملة الذي يقلل من تكاليف الصادراي

 ـذ  االسـتثماراي السـاخنة اوراق وي ،ااجنبي، مع رفع التائدع الذي يحد من التضخم الناتا عن التعويم بعض الشـيء

فسرعان ما تظهر رثار زيادع التائدع على الـدين الحكـومي، وتتشـل  ،إال أن تل  االنتعاشة تكون مؤقتة. الدين الحكومية

 . نتي ة ارتتاع تكاليف استيراد مدخالي اإلنتاج بالعملة الصعبة ،بعض القطاعاي التصديرية في االستتادع من التعويم

وال ي به بمصال  المـوا نين  ،ال تضر بمصال  المستثمرين ،ندوق النقد إجراءاي لمعال ة ع ز الموازنة العامةيطرح ص -2

تكـرري توصـياي "مـن خـالل بيـع ااصـول العامـة  ،تـوفر مـوارد ماليـة للدولـة" إصـالحايو "يطـرح  ،ا، وفـي مـذا السـياقكثيـرً 

ا بشـ ن بيـع لحقبة أحمـد نظيـف، ومـا يطرحـه الصـندوق حالًيـ وامتداد تل  السياساي ،اييالخصخصة بين برناما التسعين

 ،ومـن جهـة أخـرى ،يـوفر إيـراداي سـهلة ،ا فهـو مـن ناحيـة، ويحقـق  لـ  بـالطبع مـدفا مزدوًجـ"حصث في منشلي عامة

ا أمــام يمهــد الطريــق أمــام القطــاع الخــاص للحلــول محــل الدولــة، لكــن المشــكلة أن مــذا النــوع مــن اإليــراداي كــان مًشــ

والتي تعطلت بسبب اازمة المالية العالميـة ومـو  ،ي، واتض   ل  في ت ربة الخصخصة في عهد حكومة نظيفاازما

 . ر بشكل واض  على تدفقاي النقد ااجنبي في تل  التترعـما أث  

يــرامن الصــندوق علــى تــوفير اإليــراداي مــن خــالل ضــرائب االســتهالم، ومــي  ريقــة أســهل فــي جمــع  ،مــن جهــة أخــرى

سـواء ضـرائب الـدخل  ،خاصـة وأن ااشـكال ااخـرى مـن المـوارد الضـريبية وأ مـن ناحيـة العدالـة االجتماعيـة،وأسـ ،الموارد

ــ ،التصــاعدية ااقــر  للعدالــة ذع فــي الم تمــع، وفــي النهايــة ينحــاز الصــندوق للطــرف تلقــى مقاومــة مــن التئــاي المتنت 

 ".اإلصالحية"ااقوى ويبارم الخطواي 

ا على المستهل  في الت ثير سلبً ( ضرائب االستهالم) ،والمالية( التعويم مع رفع التائدع)لنقدية تسامم اإلجراءاي ا -3 

 . النمو االقتصادي في البالد ا من مصادرا أساسيً الذي يمثل مصدرً  ،المحلي

اجتنـا لالقتـرا  تزداد ح ،كما تؤثر تل  اإلجراءاي على القدرع على االدخار، وفي ظل ف وع مؤثرع بين االدخار واالستثمار

 .الخارجي، ومو ما يدخلنا في دائرع مترغة من الديون
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 ،يعـالا مشـكالي قطاعاتنـا اإلنتاجيـة ،إصالحي حقيقي في برناما الصندوق ا مع غيا  مكونو تزيد حاجتنا للديون أيًض  -4

افيــة مــن االســتثمار ل ــذ  تــدفقاي مســتدامة وك ،ممــا يحتــز  اقــاي التصــدير، أو يعــالا مشــكالي بيئتنــا االســتثمارية

 . ااجنبي المباشر

لختض التقر أو  ، موحًة  افقيرع من حيف المكون االجتماعي، فهي ال تضع أمداًف  ،"اإلصالحية"عد براما الصندوق ت   -5

التضـامن وتكافـل "البطالة، وبالرغم من أنها تضع واجهة اجتماعيـة لبرام هـا االقتصـادية، ال ننكـر أن المعاشـاي النقديـة 

لكـن تطبيقهـا جـاء بمعـزل عـن  ،"اإلصـالح االقتصـادي"ا في فترع قياسية خالل فترع تطبيـق ا جيدً حققت انتشارً " مةوكرا

 . حوار م تمعي فعال

عمـم إلـى الـدعم الموجـه للتئـاي السياساي االجتماعية صو  التحول مـن الـدعم الم   ،في الوقت الحالي ،وتقود الدولة

 ،تقليث دعم الطاقة ورفـع أسـعار المواصـالي العامـة)كتسباي الطبقة الوسطى ااقل دخال، مع االقتطاع بقوع من م

وال تطرح الدولة تصوراي واضحة حول ( حد من نمو ااجور الحكوميةب انب العديد من اإلجراءاي المحتزع للتضخم مع ال

فــي ظــل  ،قوط فــي التقــر مــن الســكافيــة إلنقــا  التئــاي ااقــل دخــاًل  ،إ ا مــا كانــت اإلجــراءاي الخاصــة بالــدعم الموجــه

، كمــا ال تنــاقش الدولــة أحــوال الطبقــة الوســطى المتــدمورع ومــدى عدالــة النمــو "اإلصــالحية"اإلجــراءاي التضــخمية 

مـن خـالل تـوفير فـرص عمـل  ،وإمكانية أن يعو  قطاعاي منها عن أشكال الدعم المعمـم السـابقة ،االقتصادي الحالي

الصـندوق تمـت مناقشـته علـى ع ـل فـي البرلمـان والعديـد مـن اإلجـراءاي التـي  فبرناما. أو فرص لزيادع ااجر للعاملين

ا بدأ تنتيذما قبل تشكيل البرلمان مـن ااسـا ، ناميـ  عـن أن التشـريعاي التـي صـدري لت سـيس شـبكة أشرنا لها سابًق 

صـحي الشـامل الـذي عنـي منـا قـانون التـ مين الع عن سياساي اإلصالح التضخمية، ونجاءي مت خر ،أمان اجتماعي جديدع

، بعد شهور من معاناع المصريين من زياداي أسعار الدواء وتكاليف العالج، وال تزال منام 2017أقره البرلمان في نهاية 

 .حتى تصل منافعه لقطاعاي من الموا نين ،االعديد من التحدياي أمام تطبيقه فعليً 

زمـة ولكنها سياسـاي رد فعـل لي ،اا جديدً ا اجتماعيً ليست عقدً  ،االجتماعية الحالية أن السياسايع  ومو ما ي علنا نستنتا  

 .ب كثر  ريقة صديقة للمستثمرين ،بحيف تختض الدولة أكبر نتقاي ممكنة المالية التي مري بها الدولة؛

 

 

 

 

 

 


